Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

Коханов Володимир Марксович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
емітента
2. ОрганізаційноАкцiонерне товариство
правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код
05808853
за ЄДРПОУ емітента
61089 Харкiвська область Орджонiкiдзевський м. Харкiв пр. Фрунзе,
4. Місцезнаходження
3
емітента
5. Міжміський код,
0572-93-51-14 94-06-79
телефон та факс
емітента
6. Електронна поштова
finotdel@harp.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

80(3877) Бюлетень цiннi папери України

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.harp.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X
X

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X
X
X
X
X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

X
X
X

X
X

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського

X
X

обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав
до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент
не випускав боргових цiнних паперiв.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

ААБ № 367396

3. Дата проведення державної реєстрації

07.09.1994

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

15000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
2898

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.15

ВИРОБНИЦТВО ПІДШИПНИКІВ, ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ, ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ
ПЕРЕДАЧ І ПРИВОДІВ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

47.99

ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПОЗА МАГАЗИНАМИ

10. Органи управління
підприємства

Не заповнюють емітенти- акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) Поточний рахунок
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

АТ "ОТП Банк", м. Київ

300528
26009001304474
АТ "ОТП Банк", м. Київ

300528
26009001304474

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1
Надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом
відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний
транспорт"

2

3

4

АВ 537581

15.06.2010

Міністерство транспорту та зв'язку України. Головна державна
інспекція на автомобільному транспорті

Опис

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)
5

необмежений

Дозволений від робіт: - внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
внутрішні перевезення пасажирів автобусами;
внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення.
дії виданої ліцензії.

Користування надрами відповідно до статті 14
Кодексу України про надра, статті 13 Закону
5825
29.07.2013
Державна служба геології та надр України
29.07.2033
України " Про нафту і газ" та п.5 Порядку
надання спеціальних дозволів на
користування надрами
Опис
Видобування технічних підземних вод, придатних для виробничіх потреб
Здійснення інвестицій за кордон відповідно
"е" п.4 ст.5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93№15-93 "Про систему
181
22.10.2013
Національний банк України
03.09.2014
валютного регулювання і валютного
контролю"
Придбання 2070000 звичайних іменних бездокументарних акцій Відкритого акціонерного товариства "Оскольский подшипниковый
Опис
завод ХАРП"

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Мiнiстерство машинобудування, вiйськовопромислового комплексу i конверсiї України

00013942

03035 м. Київ Солом'янський м. Київ Сурiкова, 3

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Засновникiв фiзичних осiб немає

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)
д/н
0.000000000000
0.000000000000
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Генеральний директор
1) посада
Коханов Володимир Марксович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 573172 17.08.1996 Харківським РВУМВСУ в Харківській
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1967
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
25
6) стаж керівної роботи (років)**
Генеральний директор ПуАТ "Харверст"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
19.04.2013 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням рішенням Наглядової ради від 18.04.2013 р.(протокол Наглядової ради №
130 від 18.04.2013р.) Стаж керівної роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років перебував на посадах :
генеральний директор ВАТ "ХАРВЕРСТ", Генеральний директор ПуАТ "Харверст" м.Харків.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Головний бухгалтер
Батiстова Тетяна Олексiївна
МК 973256 16.09.1998 Чугуївським РВ УМВСУ в Харкiвськiй
обл.
1963
Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального
будiвництва. Iнженер - економiст.
10
Миколаївський авiаремонтний завод. Заступник директора з
економiки та фiнансiв.
27.04.2011 безстроково.

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю.
Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.
Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород
(в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керівної роботи 10 років. Протягом останніх
п'яти років перебувала на посадах: головний бухгалтер ВАТ "ХАРП", головний бухгалтер ПуАТ "ХАРП" .
Змін на посаді за звітний період не було.
Голова Ревізійної комісії
1) посада
ТОВ "КУА "Індастрі капітал менеджмент" (ПВІФ)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
35246063
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис овноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числi
у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р.

Змін на посаді за звітний період не було.

Член Ревізійної комісії
1) посада
ТОВ "Слобожанський логістичний комплекс"
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
34630620
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р.
Змін на посаді за звітний період не було.

Член Ревізійної комісії
1) посада
АТ "У.П.Е.К."
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
23001858
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства.Виплачених винагород в тому
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі
злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо наявнiсті iнших посад на будь яких
iнших пiдприємствах. Особу призначено рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р.
Змін на посаді за звітний період не було.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради
Юров Вячеслав Генадійович
МК 396281 30.01.1997 Орджонікідзевським РВ ХМУУМВС У
в Харківській обл.
1971
Вища
14
Директор ТОВ "ХАРП-Трейдинг", Генеральний директор АТ
"ХАРП", Директор залізничного дивізіону ТОВ "УПЕКТРЕЙДИНГ".
27.04.2011 на три роки

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 р.(протокол загальних зборів б\н
від 26.04.2011р.) Стаж керівної роботи 14 років. Протягом останніх п'яти років перебував на посадах :
Директор ТОВ "ХАРП-Трейдинг", Генеральний директор АТ "ХАРП", Директор залізничного дивізіону
ТОВ "УПЕК-ТРЕЙДИНГ". Змін на посаді за звітний період не було.

Член Наглядової ради
1) посада
Прокопенко Ольга Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 104906 14.04.1999 Фрунзенським РВХМУУМВСУ в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харківській обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1971
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
17
6) стаж керівної роботи (років)**
Фінансовий директор АТ "У.П.Е.К.", заступник фіндиректора
7) найменування підприємства та
АТ "У.П.Е.К."
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 р.(протокол загальних зборів б\н
від 26.04.2011р.) Стаж керівної роботи 17 років. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді
:Фінансовий директор АТ "У.П.Е.К.", заступник фіндиректора АТ "У.П.Е.К.".Змін на посаді за звітний
період не було.
Член Наглядової ради
1) посада
Князєва Катерина Юріївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 645264 18.10.2000 Московським РВХМУУМВСУ в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харківській обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1979
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
9
6) стаж керівної роботи (років)**
Двi вищi освiти, Нацiональна юридична академiя iменi
7) найменування підприємства та
Ярослава Мудрого, Мiжнородний iнститут менеджменту
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось.
Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2011 р.(протокол загальних зборів б\н
від 26.04.2011р.) Стаж керівної роботи 10 років. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді :Нач.
юридичного вiддiлу АТ "У.П.Е.К.".За звітний період змін на посаді не було.
Генеральний директор
1) посада
Шуть Юрій Олександрович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 789531 14.04.1998 Харківським РВ УМВСУ в Харків. обл.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
вища
5) освіта**
2
6) стаж керівної роботи (років)**
Попередня посада- директор технічний АТ "ХАРП"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.04.2011 на три роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими
внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Особу
призначено рішення Наглядової ради , протокол №8 вiд 14.07.2011 р. З 15 липня 2011 р. призначити
Генеральним директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД", затвердити трудовий контракт. Стаж керівної роботи 2 рік . Протягом
останніх п'яти років перебував на посадах: Директор технічний АТ "ХАРП". Рішенням Наглядової ради
товариства( протокол засiдання Наглядової Ради № 130 вiд 18.04.2013р)особу було звільнено.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Коханов Володимир
Марксович

Головний бухгалтер

Батiстова Тетяна
Олексiївна

Голова Ревізійної
комісії
Член Ревізійної
комісії
Член Ревізійної
комісії
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Генеральний
директор

ТОВ "КУА "Індастрі
капітал менеджмент"
(ПВІФ)
ТОВ "Слобожанський
логістичний комплекс"
АТ "У.П.Е.К."

Кількість за видами акцій
Паспортні дані фізичної особи
Від загальної
(серія, номер, дата видачі, орган, Кількість
привілейова
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
який видав)* або код за
прості
іменні
ні на
(у відсотках)
пред'явника
іменні
ЄДРПОУ юридичної особи
пред'явника
3
4
5
6
7
8
9
ММ 573172 17.08.1996
0
0
0
0
0
0
Харківським РВУМВСУ в
Харківській обл.
МК 973256 16.09.1998
0
0
0
0
0
0
Чугуївським РВ УМВСУ в
Харкiвськiй обл.
35246063

9730735

16.21789166667

9730735

0

0

0

34630620

13865223

23.108705

13865223

0

0

0

23001858

21919614

36.53269

21919614

0

0

0

1

0.00000166667

1

0

0

0

1

0.00000166667

1

0

0

0

1

0.00000166667

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45515575

75.85929166667

45515575

0

0

0

МК 396281 30.01.1997
Орджонікідзевським РВ
ХМУУМВС У в Харківській обл.
ММ 104906 14.04.1999
Прокопенко Ольга
Фрунзенським РВХМУУМВСУ в
Миколаївна
Харківській обл.
ММ 645264 18.10.2000
Князєва Катерина Юріївна Московським РВХМУУМВСУ в
Харківській обл.
МК 789531 14.04.1998
Шуть Юрій
Харківським РВ УМВСУ в Харків.
Олександрович
обл.
Усього
Юров Вячеслав
Генадійович

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
привілейова
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
прості
іменні
ні на
(у відсотках)
пред'явника
іменні
пред'явника

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

АТ "У.П.Е.К"

23001858

Україна 61038 Харкiвська область - м.
Харкiв вул. Чоботарська, б.

23927534

39.879223333333

23927534

0

0

0

35246063

Україна 61038 Харкiвська область - м.
Харкiв вул. Киргизька, б. 19,

9730735

16.217891666667

9730735

0

0

0

34646063

Україна 61057 Харкiвська область - м.
Харкiв пр. Московський, 277

13865223

23.108705

13865223

0

0

0

5094431

Кiпр 4003 - Меза Гейтонiя, Лiмасол
вул. Спiру Кiпрiану, 41, буд. СТЕЦIАС
В, 1 поверх

11940000

19.9

11940000

0

0

0

ТОВ "КУА "IНДАСТРI
КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(ПВIФ)
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ
ЛОГIСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС"
WTB INDUSTRIAL
INVESTMENTS LTD
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Кількість за видами акцій
Від загальної
Серія, номер, дата видачі паспорта,
Кількість
привілейова
кількості акцій
прості на Привілейовані
найменування органу, який видав паспорт** акцій (штук)
прості
іменні
ні на
(у відсотках)
пред'явника
іменні
пред'явника
Усього 59463492
99.10582
59463492
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

26.04.2013
Дата проведення
99.1109
Кворум зборів
Опис Порядок денний зборiв :
1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування
щодо питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "ХАРП".
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбуваються "26" квiтня 2013 р.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi та прийняття рiшення
за наслiдками його розгляду.
6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi у 2012 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк та затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2012 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2012
рiк.
9. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013р.
10. Про затвердження значних правочинiв, якi вчиненi виконавчим органом товариства протягом року з
дати проведення попереднiх чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства та попереднє схвалення
значних пра-вочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом кожного з таких
провочинiв, переви-щує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства,
та якi можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднiм погодженням iз Наглядовою
радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства."
11. Внесення змiн до Статуту АТ "ХАРП", шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у
новiй редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
пропозицiй не поступало.
Результати розгляду питань порядку денного:
Всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТРХАРКІВ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35701718
61072 Харкiвська область Дзержинський м. Харків вул. Тобольська, 42
АЕ№286602
НКЦПФР

10.10.2013
057-728-03-05
728-03-04
депозитарна діяльність депозитарної установи
Виконання функцiй депозитарної установи, згідно положення про
депозитарну діяльність депозитарної установи.

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Б. Грінченка, 3
2092
НКЦПФР

01.01.2013
(044) 377-72-65
(044) 279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни особи, що веде облiк права
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України
вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178VI (далi- Закон) та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв,
затвердженно рiшенням Нацiольної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 26.03.2013 № 430.
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему
України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального
депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним
акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013
№2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу
вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
20197074
49000 Днiпропетровська область - м.Дніпропетровськ вул. Сєрова, буд. 4
2868
Аудиторська Палата України

23.04.2002
370-30-44.
370-30-44.
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудіту
Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації
випуску
1
15.06.2011

Опис

Номер
Частка у
Міжнародний
Номінальна
Загальна
Найменування
свідоцтва про
Тип цінного Форма існування та
Кількість акцій
статутному
органу, що
ідентифікаційний
вартість акцій
номінальна
паперу
форма випуску
(штук)
капіталі (у
реєстрацію
номер
вартість (грн.)
зареєстрував випуск
(грн.)
випуску
відсотках)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Харківське
Акція проста
Бездокументарнi
100.0000000000
64/20/1/11
UA4000124242
0.25
60000000
15000000.00
теруправління
бездокумента
iменнi
00
ДКЦПФР
рна іменна
Простi акцiї надають їх власникам наступнi права:
- на отримання частини прибутку товариства у виглядi дивiдендiв,
- на участь в управлiннi товариством,
- на отримання частини майна товариства у разi його лiквiдацiї,
- iншi права, передбаченi законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.
Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випусками
боргових цiнних паперiв не надавались. Акцiї товариства не приймали участi у лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Додаткової емiсiї не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Исторiя заводу розпочалася у 1945 роцi, коли на окраїнi Харкова почалося
будiвництво першого в України пiдприємства по виробництву пiдшипникiв. Зимою 1945
року був зданий перший заводський корпус, а вже через два роки, 4 листопада 1947
року вiдбувся урочистий пуск 8-го Державного пiдшипникового заводу (8ГПЗ). У 1965
роцi завод випустив бiльш нiж 300 типiв пiдшипникiв, у тому числi було налагоджено
випуск пiдшипникiв закритого типу. В 70- ти роки завод перетворюється на головне
пiдприємство в Радянському Союзi з випуску вагоннiх пiдшипникiв. А у 1986 р. досяг
рекордної цифри виробництва - 75 млн. шт. пiдшипникiв. З 1994 року був взятий курс
на самостiйнiсть i на базi 8-го ГПЗ було створено вiдкрите акцiонерне товариство
"Харкiвський пiдшипниковий завод". То був досить складний для пiдприємства перiод,
оскiльки були розiрванi зв'язки з пiдприємствами iнших республiк СРСР i значно
знизився обсяг збуту продукцiї. Тому були посиленi служби маркетингу та збуту i
пiдприємство почало самостiйно виходити на зовнiшнi ринки. У 1997 роцi було
розпочато роботи по сертифiкацiї системи якостi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв якостi ISO- 9000. У 1999 роцi приватизацiя пiдприємства була завершена
- на Українськiй фондовiй бiржi було реалiзовано останнiй пакет акцiй. Новим
власникам пiдприємства вдалося зупинити падiння виробництва та розпочати його
поступове зростання . В червнi 2000 року нiмецькою фiрмою "TUV - CERT" , був
проведений сертифiкацiйний аудит системи якостi на вiдповiднiсть стандартам ISO 9000 i виданий сертифiкат вiдповiдностi. На заводi розпочато випуск пiдшипникiв
пiдвищеного класу точностi з обмеженим ступенем шумностi i вiбрацiї. Це дало
можливiсть харкiвському пiдшипнику зрiвнятися в якостi з зарубiжними аналогами. По
результатах аудиту Орган сертифiкацiї TUV CERT затвердив, що пiдприємство АТ
"ХАРП" впровадило i застосовує систему менеджменту якостi DIN EN ISO 9001:2000 i
видав15.01.04 р. Сертифiкат рег. № 15 100 0850. На заводi постiйно проводяться
роботи по удосконаленню дiючої системи менеджменту якостi , вiдповiдно вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2000. На пiдприємствi успiшно працює служба
управлiння якiстю, контролююча якiсть пiдшипникiв HARP по 50 параметрам , а
Мiжнародна система якостi ISO 9001:2000 дозволяє забезпечувати якiсне управлiння
органiзацiйною, комерцiйною i технiчною дiяльнiстю заводу. В 2006 -2007 роках
аудиторами TUV CERT був проведений Сертифiкацiйний аудит Системи менеджменту
якостi АТ "ХАРП". По результатах аудита зроблено висновок, що Система менеджменту
якостi пiдприємства вiдповiдає вимогам МС IСО 9001:2000. Отриманi позитивнi
результати проведених в 2007 роцi робiт по сертифiкацiї i iнспекцiйному контролю
ранiше сертифiкованих пiдшипникiв в трьох системах сертифiкацiї, обов'язковою
умовою яких є перевiрка функцiонування СМЯ. В 2011 р. продовжувались роботи по
вдосконаленню дiючої на пiдприємствi Системи менеджменту якостi вiдповiдающей
вимогам МС ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, спрямовуваннi на пiдвищення
результативностi процесiв СМК и поширювання вимог ISO/TS 16949:2009 при
виробництвi автомобiльних пiдшипникiв и деталей пiдшипникiв. Об ефективностi цих
робот засвiдчує той факт, що органом по сертифiкацiї "MOODY INTERNATIONAL" по
результатам II Наглядового аудита СМК зроблено вирок о вiдповiдностi СМК АО "ХАРП"
вимогам ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 и чиннiсть сертифiкатiв пiдтверджено на
2012 рiк, и прийнято рiшення о видаче сертифiката на СМК, вiдповiдаючую ISO/TS
16949:2009 при виробництвi автомобiльних пiдшипникiв и деталей пiдшипникiв. У
вiдповiдностi с Графiком проведення сертифiкацiї i iнспекцiонного контролю
пiдшипникiв для рухомого состава залiзних дорiг у системi сертифiкацiї на
Федеральному залiзничному транспортi РФ органом по сертифiкацiї ФБУ "РС ФЖТ" на
2011 рiк були проводжени слiдуючи роботи: - в червнi 2011 року одержанi 3
сертифiкати вiдповiдальнiстi на пiдшипники роликовi радiальнi с короткими
цилiндричними роликами с полiамiдними сепаратором 30-42536ЕМ, 30-152536ЕМ, 3052536ЕМ, 30-32532ЕМ, 30-152532ЕМ, 30-42728ЕМ, 30-232728ЕМ; - в серпнi 2011 року
було впроваджено iнспекцiйний контроль ранiше сертифiцированої продукцiї: 11 типiв
пiдшипникiв роликовi радiальнi с короткими цилiндричними роликами; - у груднi 2011
року одержанi 2 сертифiкати вiдповiдальнiстi на ресертифiцiруємие п'ятий раз
пiдшипники роликовi радiальнi с короткими цилiндричними роликами 30-42726Е2М, 30232726Е2М, 30-42728Л4М, 30-232728Л4М. У вiдповiдностi с Графiком проведення
сертифiкацiї i iнспекцiоного контролю пiдшипникiв для рухомого состава залiзних
дорiг и кулькових пiдшипникiв в системi сертифiкацiї ГОСТ Р органом по
сертифiкацiї "ВНИИНМАШ" на 2011 рiк в липнi 2011 року було проведено iнспекционий
контроль ранiше сертифiцированої продукцiї: 16 типiв залiзнодорожних пiдшипникiв17
типiв кулькових пiдшипникiв. У вiдповiдностi с Графiком проведення iнспекцiоного
контролю пiдшипникiв для рухомого складу залiзних дорiг у системi сертифiкацiї
УкрСЕПРО органом по сертифiкацiї ГП "ХарОСЖТ" на 2011 рiк в квiтнi 2011 року було
проведено iнспекцiоний контроль ранiше сертифiцированної продукцiї: 25 типiв

залiзнодорiжних пiдшипникiв и 3 комплектуючи залiзнодорiжних пiдшипникiв. У 2008р.
АТ <ХАРП> введено у експлуатацiю новi потужностi -виробництво пiдшипникових
компонентiв, що виготовляється методом гарячої штамповки. Виробничий комплекс (
площа 10 тис. м. кв.) складається з двох автоматичних ковальських лiнiй,
виготовлених заводом <Тяжпрессмаш> (м.Рязань, Росiя) та вiджигового агрегату
виробництва компанiї <Elterma> (Польща). Для забезпечення нового виробничого
комплексу електроенергiєю збудована пiдстанцiя потужнiстю 25МВт. Ковальськi лiнiї
розробленi за технiчним завданням спецiалiстiв АТ "ХАРП" та технiчного управлiння
АТ "У.П.Е.К." на посилення 800 i 1500 тн. Загальна виробнiсть обладнання - 20 млн.
ударiв у рiк ( 20 млн. заготовок), що складає в перерахунку на готову продукцiю
близько 30 млн.$ у рiк. Вiджигова лiнiя <Elterma> ( виробнiсть до 1,4-1,6
т/годин.) дозволяє випускати компоненти премiум- класу для автомобiльної галузi.
Це перша лiнiя подiбної конфiгурацiї на територiї СНД. Завдяки утворенню нового
виробництва завод зможе випускати заготовки для пiдшипникiв принципово нового
рiвня якостi, що задовольняє найвищим європейським стандартам, якi пред'являються
до продукцiї для автомобiльної промисловостi.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
АТ "ХАРП" не має дочiрнiх пiдприємств. До складу заводу входять 18 цехiв та 27
вiддiлiв та служб. З метою пiдвищення ефективнiстi виробництва та управлiння
пiдприємство удосконалює свою внутришньо-органiзацiйну структуру. Введенi в
органiзацiйну структуру пiдприємства посади: директора з технологiчної пiдготовки,
заступника директора з виробництва залiзничних пiдшипникiв, заступника директора з
постачання та збуту. Проведено реорганiзацiю i змiнено пiдпорядкування технiчних
служб заводу та частини цехiв. Так штампо-iнструментальне виробництво, вiддiли
головного технолога та головного металурга пiдпорядкованi директору з
технологiчної пiдготовки, а цех хiмiчних технологiй пiдпорядковано директору
технiчному Створенi на базi вiддiлу технологiчного супроводу самостiйнi структурнi
пiдроздiли: вiддiл технологiчного супроводу кулькових пiдшипникiв i вiддiл
технологiчного супроводу залiзничних пiдшипникiв; З метою скорочення витрат на
управлiння i зниження собiвартостi виробленої продукцiї, зберiгаючи високу якiсть
трудових ресурсiв, протягом року постiйно удосконалювався штатний розклад
структурних пiдроздiлiв пiдприємства.
Управлiння i контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють наступнi органи
Товариства: Загальнi збори акцiонерiв, вищiй орган управлiння Товариства.
Наглядова рада, орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i
в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Генеральний
директор, одноособовий виконавчий орган Товариства, який дiє без довiреностi вiд
iменi Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна
комiсiя , контролюючий орган Товариства, який перевiряє фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства та його виконавчого органу.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
За звiтний перiод середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв (осiб)- 2898
;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) - 25
осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня,тижня)
4 осiб (скорочений графiк роботи). Фонд оплати працi
у 2013 р, тис.грн.:
107 300,3. Розмiр зменшення вiдносно 2012 року, тис.грн.:
зменшився на 9 341,4 тис. грн. ФОП збiльшується згiдно графiка зростання
мiнiмальної зарплати та зростання обсягiв виробництва. Кадрова програма, яка
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам
пiдприємства, повнiстю регламентується Системою менеджменту якостi МС IСО
9001:2000, до складу якої входить Карта процесу "Управлiння людськими ресурсами"
(П5). Карта процесу складається з таких операцiй: - А1 Визначення компетентностi
персоналу, - А2 Планування потреб в кадрах, - А3 Пiдбор, вiдбiр, прийом та
звiльнення персоналу, - А4 Планування пiготовки персоналу, - А5 Органiзацiя i

проведення навчання, - А6 Оцiнка результатiв навчання, - А7 Аналiз дiяльностi з
управлiння персоналом. Методологiчна iнструкцiя МI П5.1-ОК-044-2006 встановлює
порядок планування потреби в кадрах, пiдбору на роботу, переведення i звiльнення
персоналу. Методологiчна iнструкцiя МI П5.2-УЦ-045-2005 встановлює порядок
органiзацiї i проведення пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв, керiвних працiвникiв i спецiалiстiв. Робоча iнструкцiя РI П5-УЦ-0262007 визначає порядок оцiнки рiвня всього персоналу всiх структурних пiдроздiлiв.
Належний рiвень компетентностi персоналу забезпечується наступними заходами, якi є
складовими частинами загальної кадрової програми: - при прийомi на роботу шляхом
спiвбесiди досконало вивчається компетентнiсть кандидатiв; - з метою скорочення
термiну входження в посаду, досягнення необхiдної ефективностi роботи в мiнiмальнi
строки i пiдвищення квалiфiкацiї, на перiод випробувального термiну керiвники i
спецiалiсти проходять стажування; - кандидати, якi не мають робiтничої професiї,
направляються в навчальний центр управлiння персоналу для навчання робiтничiй
професiї; - в разi необхiдностi працiвники пiдприємства проходять навчання в
учбово- курсових комбiнатах м. Харкова та iнших навчальних закладах; - навчальний
центр управлiння персоналу проводить перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв, якi вже працюють на пiдприємствi; - з метою пiдвищення престижу
робiтничих професiй щорiчно на пiдприємствi проводиться вiдбiрковий заводський
чемпiонат "Золотi руки УПЕК"; - навчальний центр управлiння персоналу проводить
пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв i спецiалiстiв; - з метою реалiзацiї
полiтики керiвництва в областi якостi, для визначення вiдповiдностi професiйної
компетенцiї персоналу вимогам займаної посади, посилення матерiальної i моральної
зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї працi, на пiдприємствi не рiдше
одного разу на п'ять рокiв проводиться атестацiя керiвникiв, iнжененрно-технiчних
працiвникiв та iнших фахiвцiв; - з метою переходу на якiсно новий рiвень розробки
конструкторсько-технологiчної документацiї в АТ "ХАРП" проводитьсянавчання
конструкторiв i технологiв системи "КСА 2009"; - в рамках забезпечення потреб
пiдприємства фахiвцями рiзних спецiальностей та освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв АТ
"ХАРП" у складi iндустрiальної групи АТ "УПЕК" спiвпрацює з Нацiонально-технiчним
унiверситетом "ХПI" за програмою "Техноград", яка є навчально-науково-виробничим
комплексом iнформацiйних технологiй проектування конкурентноспроможних машин,
вузлiв i деталей, забезпечення їх надiйностi та ресурсу. Для досягнення цiлей
дiяльностi комплексу "Техноград" НТУ "ХПI" готує для АТ "ХАРП" фахiвцiв, якi
здатнi адаптуватися до умов ринку за допомогою iндустрiальної групи "УПЕК"; - на
пiдприємствi розроблена "Концепцiя системи роботи з навчальними закладами з
вiдбору молодих спецiалiстiв для працевлаштування в АТ "ХАРП"; - з метою
проведення профорiєнтацiйної роботи серед учнiв шкiл Орджонiкiдзевського райноу м.
Харкова навчальний центр управлiння персоналу проводить для них оглядовi екскурсiї
по заводу. Робота управлiння персоналу та навчального центру планується на
поточний рiк, план роботи затверджується керiвником пiдприємства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Підприємство не входить до складу будь-яких об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спільну діяльність з іншими організаціями та установами підприємство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї протягом 2013 р. збоку третiх осiб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Будинки та споруди облiковуються за фактичною вартiстю яка є переоцiненою вартiстю
на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених
збиткiв вiд знецiнення. Обладнання облiковується за фактичною вартiстю, яка є
переоцiненою та iсторичною вартiстю на дату переходу на МСФЗ, за винятком витрат

на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених
збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть запасних часток до
устаткування у момент виникнення таких витрат, у випадку, якщо виконуються
критерiї їх капiталiзацiї. Об'єкти соцiальної сфери не включаються в склад
основних засобiв в данiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не створюють
економiчних вигод для Товариства. Витрати на виконання соцiальних зобов'язань
Товариства вiдносяться до витрат за мiрою їх виникнення. Амортизацiя
розраховується лiнiйним методом протягом всього термiну корисного використання
активу. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з
будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний перерозподiл змiнних
накладних витрат, що безпосередньо вiдносяться до вартостi будiвництва.
Амортизацiя даних активiв, також як й iнших об'єктiв майна, починається з моменту
введення в експлуатацiю. Витрати на технiчне обслуговування та поточний ремонт
вiдносяться до витрат перiоду. Суми суттєвих модернiзацiй та удосконалень
капiталiзуються з одночасним списанням частин, що пiдлягають замiнi. Прибуток або
збиток, що виник в результатi вибуття якого-небудь активу, визначається як рiзниця
мiж виручкою вiд продажу i залишковою вартiстю активу i вiдображається в звiтi про
сукупний прибуток. При виконаннi кожного капiтального ремонту витрати на нього
визнаються у складi вартостi обладнання, якщо виконуються всi необхiднi критерiї
капiталiзацiї витрат. Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при вибуттi
або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд
використання або вибуття даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в
результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про сукупний прибуток за
звiтний рiк, в якому актив був списаний. Будь-яке збiльшення в результатi
переоцiнки належить до резерву вiд переоцiнки, за винятком випадкiв, коли таке
збiльшення компенсує зменшення вартостi активу вiд переоцiнки, ранiше визнане в
звiтi про сукупний прибуток, i в цьому випадку дане збiльшення вiдображається у
звiтi в тiй мiрi, в якiй ранiше було визнано зменшення. Зменшення балансової
вартостi в результатi переоцiнки вiдображається в звiтi про сукупний прибуток в
тiй же мiрi, в якiй вона перевищує резерв вiд переоцiнки, по ранiше проведенiй
переоцiнцi даного активу. При подальшому продажi або вибуттi переданого активу,
вiдповiдний резерв вiд переоцiнки, вiдноситься на нерозподiлений прибуток. Частина
приросту вартостi вiд переоцiнки переноситься на нерозподiлений прибуток протягом
експлуатацiї актива. Сума приросту вартостi який переноситься представляє собою
рiзницю мiж сумою амортизацiї розрахованої на основi переоцiненої вартостi актива
i суми амортизацiї розрахованої на основi первiсної вартостi актива. Залишкова
вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї переглядаються i при
необхiдностi коригуються в кiнцi кожного фiнансового року.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основнi види продукцiї виробництва АО "ХАРП" - пiдшипники кульковi зовнiшнiм
дiаметром от 30 до 240 мм бренд HARP (ХАРП), HARP-AGRO, HARP-AUTO: " кульковi
радiальнi одноряднi пiдшипники серiй 114-120, 204-222, 304-322, 406-414. "
кульковi радiально-упорнi одноряднi и двохряднi пiдшипники серiй 46118, 46120,
256907. " кульковi радiальнi двохряднi пiдшипники серiй 1203-1217, 1300-1315,
1506-, 1606-, 11204-, 11305-11316 и др. " кульковi радiальнi одноряднi пiдшипники
(нестандартнi) серiй 1580000, 1680000, 380000, 680000, 780000. Даннi пiдшипники
широко застосовуються в сiльгоспмашинобудуваннi, автомобiльної, добувний,
електротехнiчної промисловостi, в горно-металургiйному комплексi, загальному

машинобудуваннi. По галузевому признаку дiляться: " пiдшипники для автомобiльної
промисловостi HARP-AUTO: - для легковi автомобiлi (рульове управлiння, верхнi
опори, диференцiал, коробка передач, заднiй мiст, маточини переднiх и заднiх
колiс); - для вантажних автомобiлiв (система питання, двигун, гальма, система
охолодження, коробка передач, генератор, вентилятор, рульове управлiння, коробка
вiдбору потужностi, мiст, карданний вал); - для автобусiв и тролейбусiв (двигун,
система охолодження, система питання, рульове управлiння). " пiдшипники для
сiльгоспмашинобудування, машинобудування HARP-AGRO: - для сiльгосптехнiки
(комбайни, трактори, жатки, сiялки, подрiбнювачi кормiв, косарки, культиватори,
дисковi борони и др. с/х обладнання). " пiдшипники загальнопромислового
призначення HARP: - для ГМК (конвеєри, механiзми перемiщення вагонiв, робочi
клетi, механiзми перекiдки, зштовхувателi злиткiв, механiзми пересування кришок,
редуктори, вентилятори и др.); - для пiд'ємно-транспортного обладнання
(автомобiльнi крани, манiпулятори, штабелери и др.). " для загального
машинобудування (редуктори, електродвигуни, насосi, компресори, кондицiонери,
вентилятори и др.) В перспективi планується органiзувати виробництво спецiальних
кулькових радiальних и радiально-упорних пiдшипникiв пiдвищеного (2-, 4-, 5-)
класу точностi, с застосуванням сепараторiв виготовлених з латунi, бронзи,
полiамиду, текстолiта, с забезпеченням низького рiвня шуму и вiбрацiї (Ш3, Ш4).
Основними виробами ХАРП для залiзничного транспорту являються: 1. CRB - пара
пiдшипникiв роликових радiальних с короткими цилiндричними роликами типiв 3042726Е2М и 30-232726Е2М, 36-42726Е2М и 36-232726Е2М по ТУ ВНИПП.048-1-00. 2. CRUдуплекс - пiдшипник радiальний с короткими цилiндричними роликами с захисними
шайбами здвоений Н6-882726Е2К1МУС43 по ТУ ВНИПП.048-1-00, так iменуєма цилiндрична
"касета". 3. TBU - пiдшипник роликовий конiчна двохрядний, конiчна "касета" (новий
продукт - закiнчена розробка конструкторської документацiї). Даннi пiдшипники
вiдносяться к вагонної групи и застосовуються в буксах вантажних и пасажирських
вагонiв: CRB и CRU-дуплекс - в буксах вантажних вагонiв с вантажем от оси на рейку
23,5 тонно-сил и пасажирських вагонiв с вантажем от оси на рейку 18 тонно-сил,
CRU-дуплекс и TBU - в буксах вантажних вагонiв с вантажем от оси на рейку 25
тонно-сил и вище и пасажирських вагонiв с вантажем от оси на рейку 18 тонно-сил.
Як що характеризувати застосування по галузевому признаку, видiляються два
основних сегмента: 1) ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ: будування залiзничного рухомого
состава - вагонiв и локомотивiв (OEM). Для пiдшипникiв вагоної групы в даний
сегмент входять тiльки виробники вагонiв. Регiон: СНГ (до 90% Україна и Росiя) 2)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ: експлуатацiя и ремонт залiзничного транспорту (AM).
Регiон: страни СНГ и Балтiї (до 90% Україна и Росiя). CRU-дуплекс - новий продукт
ИГ УПЭК (сертифiцирован в березне 2009 р.) с збiльшеним мiжремонтним пробiгом до
800 тис.км. Його конструкцiя повнiстю взаємозамiняема з iснующим вузлом, он
установлюється вмiсто комплекта серiйно випускаємих пiдшипникiв 36-42726Е2М i 36232726Е2М або 30-42726Е2М и 30-232726Е2М. Это совмiстна розробка пiдприємств ИГ
УПЭК (Iнженерний R & D-центр и Українське конструкторське-технологiчне бюро
пiдшипникової промисловостi (ЗАТ "УКТБ ПП")), Всеросiйського науково-дослiдного
iнституту залiзничного транспорту (ВАТ "ВНИИЖТ") и Всеросiйського науководослiдного iнституту пiдшипникової промисловостi (ВАТ "ВНИПП"). Для вагонiв нового
поколiння с вантажем на ось 25 т/с и вище ХАРП планує запропонувати ринку ще один
продукт - конiчний "касетний" пiдшипник TBU. Опитна партiя пiдшипника TBU 150х250
для випробування и сертифiкацiї була передана залiзним дорогам в 2011 р. Основними
споживачами пiдшипникiв з маркою "HARP" являються : ТОВ "ХАРП Трейдинг"(ТОВ "УПЕК
ТРЕЙДИНГ") , АТ "У.П.Е.К.", ТД " Пiдшипник", Мiнський тракторний завод,
"Гомсельмаш", " Боборуйскагромаш", Борисiвський завод агрегатiв, фiрма " FKL",
"SKF", "Wuxi Kaiyuan", "Шафлер груп", фiрма "G.F.Trade". Реалiзацiя продукцiї
вiдбувається через офiцiйного дистрибьютора ТОВ "ХАРП Трейдинг"(ТОВ "УПЕК
ТРЕЙДИНГ") з ексклюзивними правами продажу пiдшипникової продукцiї АТ "ХАРП", АТ
"У.П.Е.К.", частково АТ "ХАРП" виконує прямi поставки своєї продукцiї зi складу за
методом EXW, або з доставкою клiєнту за методом СРТ, DAF, CIF. Одно iз перших
пiдприємств в СНД по виготовленню пiдшипникiв для залiзничного транспорту,
тягового i рухомого складу, безумовно потребує переоснащення. Тому керiвництво
заводу розробило план модернiзацiї даного направлення, реалiзацiя якого,
розрахована на два етапа в перiод 2010-2011 роки. АТ "У.П.Е.К." виступає
iнвестором комплексної програми модернiзацiї виробництва залiзничних пiдшипникiв.
Однiєю з особливостей продукцiї є впровадження технологiї холодної розкатки
кiлькох типiв пiдшипникiв. Це дозволяє покращити структуру металлу, що, в свою
чергу, веде до збiльшення строку роботи пiдшипникiв. Перспективними напрямками
розвитку є покращення якостi продукцiї за рахунок змiни парку обладнання,
застосування нових технологiй з метою отримання пiдшипникiв бiльш високого класу
якостi, початок експлуатацiї цеху гарячої штамповки для отримання штамповок як для
власного застосування, так i для впровадження програм аутсорсiнгу компонентiв.
Товаропровiдна мережа комапнiї включає 16 офiцiйних дилерiв i 5 регiональних
партнерiв АТ "ХАРП" в Українi, Росiї та Казахстанi, власне представництво в Києвi
та Бєлгородi, а також компанiя має офiцiйного представника з продаж пiдшипникiв

для залiзничного транспорту в Естонiї та дiлових партнерiв у країнах далекого i
близького зарубiжжя. Найбiльш великi покупцi : ТОВ КЗ "Ростсельмаш", ВАТ ПО
"Красноярський завод комбайнiв ", ЗАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод", ВАТ
"Червона зiрка", ВАТ "ХТЗ", РУП "Борисiвський завод агрегатiв", ГП "Укрзалiзниця",
ВАТ "РЖД", ЗАТ "Трансмашхолдинг", ВАТ "Азовмаш", ВАТ "Стаханiвський вагонобудiвний
завод", ВАТ "Крюковський вагонобудiвний завод", ВАТ "Днiпровагонмаш". Виробники
лiдери щорiчно збiльшують об'єми виробництва i номенклатуру, повишають вимоги до
технiки , яку вони виготовляють, тому i нашi комплектуючi повиннi бути вищого
гатунку. Одним з прiоритетних направлень роботи пiдприємства в рамках партнерства
з лiдерами являється розвиток роликової групи пiдшипникiв , якi застосовуються в
рухомому складi. В СНД конкуренцiю АТ "ХАРП" складають Європейська пiдшипникова
компанiя, Саратовський i Вологодський пiдшипниковi заводи. Постачальники за
основними видами сировини та матерiалiв ( Г/к прокат пiдшипниковий, калiбровка
ШХ15, труби ШХ15, труби ст. 35, дрiт пiдшипниковий ШХ15, стрiчка сталева, листи
сталевi, дрiт,Латунь, цинк): ЗАТ "Транссервiс", ТОВ "Металоiнвест", АТ "У.П.Е.К",
ВАТ <Оскольський електрометалургiйний комбiнат> м. Старий Оскiл, Росiйська
Федерацiя. Iншi види металопродукцiї виготовляли: ВАТ"Запорiзький
електрометалургiйний завод "Днiпроспецьсталь", ВАТ "Запорiзький металургiйний
комбiнат "Запорiжсталь", ТОВ "Iнтерпайп Україна" (Нижнеднiпровський трубопрокатний
завод), ВАТ "Запорiзький сталепрокатний завод", "Мечел" ( ВАТ "Белорецький
металургiйний комбiнат"), "Втормет", CHINA MUDANJIANG CHANGZHENG IMPORT AND EXPORT
CO.LTD ( г. Шанхай, Китай), ООО "ТПК УКРСПЛАВ". Цiни на протязi 2013 року на
металопродукцiю, виготовляєму вищеназваними виробниками, збiльшились в середньому
на 30%.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За 2010 рік період сума вкладених капітальних інвестицій складає 103 195,0
тис.грн.., у тому числі:
- капітальне будівництво 169,0 тис. грн.;
- придбання (виготовлення) основних засобів - 101 845,0 тис. грн..;
- придбання (виготовлення) інших НМА - 354,0 тис. грн..;
- придбання нематеріальних активів
- 827,0 тис. грн..;
Станом на 31.12.2009 р. капітальні інвестиції, що не введені в експлуатацію,
які обліковуються на рах. 15 "Капітальні інвестиції" складають 107 021,0 тис.грн
За 2010 рік сума вкладених капітальних інвестицій складає 28 330,0
тис.грн.., у тому числі:
- капітальне будівництво 19,0 тис. грн.;
- придбання (виготовлення) основних засобів - 27 570,0 тис. грн..;
- придбання (виготовлення) інших НМА - 561,0 тис. грн..;
- придбання нематеріальних активів
- 180,0 тис. грн..;
Станом на 31.12.2010 р. капітальні інвестиції, що не введені в експлуатацію,
які обліковуються на рахунку. 15 "Капітальні інвестиції" складають 44 985,0
тис.грн.
За 2011 рік сума вкладених капітальних інвестицій складає 138 311,0
тис.грн.., у тому числі:
- придбання (виготовлення) основних засобів - 135 846,0 тис. грн..;
Станом на 31.12.2011 р. капітальні інвестиції, що не введені в експлуатацію,
які обліковуються на рахунку. 15 "Капітальні інвестиції" складають 39 753,0
тис.грн.
У звітному році було придбано основних засобів на суму 67249 тис. грн. Також були
проведені капітальні ремонти основних засобів на суму 45470 тис.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Протягом звітного року правочинів між емітентом та
членами виконавчого органу не укладалось.

власниками істотної участі або

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Обладнання облiковується за фактичною вартiстю, яка є переоцiненою та iсторичною
вартiстю на дату переходу на МСФЗ, за винятком витрат на поточне обслуговування,
за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення. Така
вартiсть включає вартiсть запасних часток до устаткування у момент виникнення
таких витрат, у випадку, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. Об'єкти
соцiальної сфери не включаються в склад основних засобiв в данiй фiнансовiй
звiтностi, оскiльки вони не створюють економiчних вигод для Товариства. Витрати на
виконання соцiальних зобов'язань Товариства вiдносяться до витрат за мiрою їх
виникнення. Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом всього термiну
корисного використання активу. Незавершене будiвництво включає витрати,
безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний
перерозподiл змiнних накладних витрат, що безпосередньо вiдносяться до вартостi
будiвництва. Амортизацiя даних активiв, також як й iнших об'єктiв майна,
починається з моменту введення в експлуатацiю. Витрати на технiчне обслуговування
та поточний ремонт вiдносяться до витрат перiоду. Суми суттєвих модернiзацiй та
удосконалень капiталiзуються з одночасним списанням частин, що пiдлягають замiнi.
Прибуток або збиток, що виник в результатi вибуття якого-небудь активу,
визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу i залишковою вартiстю активу i
вiдображається в звiтi про сукупний прибуток. При виконаннi кожного капiтального
ремонту витрати на нього визнаються у складi вартостi обладнання, якщо виконуються
всi необхiднi критерiї капiталiзацiї витрат. Списання основних засобiв з балансу
вiдбувається при вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання
економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Прибуток або збиток,
що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в звiт про
сукупний прибуток за звiтний рiк, в якому актив був списаний. Будь-яке збiльшення
в результатi переоцiнки належить до резерву вiд переоцiнки, за винятком випадкiв,
коли таке збiльшення компенсує зменшення вартостi активу вiд переоцiнки, ранiше
визнане в звiтi про сукупний прибуток, i в цьому випадку дане збiльшення
вiдображається у звiтi в тiй мiрi, в якiй ранiше було визнано зменшення. Зменшення
балансової вартостi в результатi переоцiнки вiдображається в звiтi про сукупний
прибуток в тiй же мiрi, в якiй вона перевищує резерв вiд переоцiнки, по ранiше
проведенiй переоцiнцi даного активу. При подальшому продажi або вибуттi переданого
активу, вiдповiдний резерв вiд переоцiнки, вiдноситься на нерозподiлений прибуток.
Частина приросту вартостi вiд переоцiнки переноситься на нерозподiлений прибуток
протягом експлуатацiї актива. Сума приросту вартостi який переноситься представляє
собою рiзницю мiж сумою амортизацiї розрахованої на основi переоцiненої вартостi
актива i суми амортизацiї розрахованої на основi первiсної вартостi актива.
Залишкова вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї
переглядаються i при необхiдностi коригуються в кiнцi кожного фiнансового року.
Для груп основних засобiв були встановленi наступнi очiкуванi термiни корисної
експлуатацiї: Групи основних засобiв Термiн корисної експлуатацiї, рокiв Будiвлi,
споруди 20-50 Машини i устаткування 5-25 Транспортнi засоби 5-10 Iншi 3-10

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Найбiльш серйозною перешкодою для розвитку пiдприємства є експансiя на наш ринок
дешевих пiдшипникiв виробництва КНР. У даний момент метою iдприємства є пiдвищення
репутацiї бренда й вихiд у сегмент бiльш якiсних пiдшипникiв, а також аутсорсiнг
компонентiв для провiдних свiтових виробникiв пiдшипникiв. Основними гравцями на
мiжнародному ринку є такi транснацiональнi компанiї як SKF, FAG, Timken. На
українському й росiйському ринках вiдсоток продажiв таких компанiй нижче через
високу вартiсть їх продукцiї. На пострадянському просторi лiдерами по продажах є
виробники бiльш дешевих пiдшипникiв. Експансiя дешевих китайських пiдшипникiв
призвела до збiльшення їх продажу в нижньому сегментi ринку. Однак бiльша частина
цих пiдшипникiв має дуже низьку якiсть. Досить розповсюдженим у галузi явищем є
аутсорсiнг компонентiв, при цьому предметом продажу можуть бути як кiнцевi

складальнi одиницi (кiльця, сепаратори, заклепки), так i їхнi напiвфабрикати.
Особливостю галузi є той факт, що впровадження нових технологiй зовсiм не гарантує
пiдвищення прибутку. Строк амортизацiї нового обладнання складає 7-12, а iнодi i
бiльше рокiв.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
За 2013рік товариством були сплачені штрафні санкції у сумі 2211,4 тис. грн. з
них:
"
1247,2 тис. грн. нараховано за результатами 31 акта перевірки, в восьми з
яких були виявлені порушення;
"
11,6 тис. грн. самостійно нараховано штрафних санкцій за підсумком уточнення
нарахованих податків та зборів;
"
1,8 тис.грн. нарахованоо Уставним территоріально-отраслевим объеднаннямм
"Южная железная дорога" штрафних санкцій за не- виконання плана залізничних
перевезень;
"
663,8 тис.грн. нарахованоо за порушення термінів сплати за договорами;
"
166,3 тис грн. нараховано ТГЛ "Україна" за наднормативне використання
контейнерів при перевезенні вантажів;
"
117,3 тис грн.нарахованоо "Харьківобленерго" за перевищення використання
дозволеної кількості електроенергії та перевищення потужностей;
"
3,4 тис грн. нараховано інших штрафних санкцій.
За результатами актов перевірок контролюючими організаціями було притягнуто до
адміністративної відповідальності 23 працівника товариства, якими у вигляді
штрафів було сплачено 7,3тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Поскiльки пiдприємство є приватизованим вiдкритим акцiонерним товариством,
державної фiнансової пiдтримки не було. Фiнансовий план пiдприємства складався на
основi помiсячного бюджету доходiв i витрат, який показує рiвень витрат i дохiд за
кожен мiсяць. В основу формування бюджету покладено план виробництва продукцiї i
вiдповiднi витрати на її виготовлення. Одночасно розраховується сума податкових
зобов'язань по ПДВ. Окремо розраховано фiнансовi потоки, пов'язанi з розрахунками
в бюджет по поточним рахункам i по реструктуризованим боргам, а також виконання
iнших фiнансових зобов'язень. Враховуючи неравномiрнiсть реалiзацiї продукцiї, а
значить i неравномiрнiсть надходження грошей на протязi 2013р., а разом з тим
необхiднiсть безперебiйного фiнансування поточної дiяльностi, пiдприємству
довелося скористатися позиковими коштами.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Завод є одним з головних виробникiв пiдшипникiв серед пiдшипникових заводiв СНД i
постачає свої вироби на бiльшiсть пiдприємств України, Росiї, Бiлорусiї, Італії.
Основнi споживачi: VLF Somma Bearings S p a (Італія), РУП "Мiнський тракторний
завод" (Бiлорусь), РУП "Гомсельмаш" (Бiлорусь), ВАТ "Бобруйськагромаш" (Бiлорусь),
ТОВ "ОЛД МЕХ" (РФ),ТОВ"Компоненты машиностроения"(РФ). - ТОВ "ОЛД МЕХ" (РФ,
Москва), контракт №114/643-09 вiд 05.08.2009р.,100 000,00 т.руб.РФ, у 2013 роцi
отримано 12 373,8 т.руб.РФ; - ВАТ "Бобруйськагромаш" (Бiлорусь), контракт №6вiд
23.01.2012р., 80 000,0 т.руб.РФ, у 2013 роцi отримано 11 844,2 т.руб.РФ -ВАТ
"Бобруйськагромаш" (Бiлорусь), контракт №8вiд11.04.2013р., 37 435,2 т.руб.РФ, у
2013 роцi отримано 4 250,0 т.руб.РФ - РУП "Гомсельмаш", (Бiлорусь), контракт №17
вiд 01.02.2013р.,4 113,9 т.дол. США, у 2013 роцi отримано 603,7т.дол.США - РУП
"Мiнський тракторний завод" (Бiлорусь), контракт №7 вiд 07.12.2010р., 312 546,9 т.
руб.РФ, у 2013 роцi отримано 36 283,9 т.руб.РФ і контракт №7 вiд 07.12.2010р., 13
466,6 т дол США, у 2013 роцi отримано 4 184,0т.дол США -ТОВ"Компоненты
машиностроения"(РФ), контракт № 42 вiд 22.08.2012р., 550 000,00 т.руб.РФ, у 2013
роцi отримано 125 425,6 т.руб.РФ -ТОВ"Компоненты машиностроения"(РФ), контракт №
43 вiд 22.08.2012р., 550 000,00 т.руб.РФ, у 2013 роцi отримано 305 216,0 т.руб.РФ
-VLF Somma Bearings S p a (Італія), контракт №1 від 05.09.2013 5,2 т євро, у 2013
роцi отримано 0,0.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
АТ ХАРП планує продовжити модернiзацiю залiзничного потоку, паралельно
займатиметься розробкою й освоєнням нової продукцiї для рухомого й тягового складу
залiзниць СНД. Завод намiчає вивести на ринок ряд принципово нових для
пiдшипникової галузi виробiв власної розробки, таких, наприклад, як касетнi
дуплекснi пiдшипниковi вузли, застосування яких дасть можливiсть залiзницям
заощадити значнi кошти на експлуатацiї рухомого складу. На найближчий рiк у
напрямку змiцнення позицiй на iснуючих ринках та пiдвищення конкурентоспроможностi
продукцiї планується: - розширення номенклатурного ряду пiдшипникiв, що
постачаються ключовим клiєнтам, шляхом освоєння нових типiв продукцiї та виведення
на ринок пiдшипникiв для автомобiльного ринку пiд маркою HARP-AUTO та пiдшипникiв
для сiльськогосподарського ринку пiд маркою HARP-AGRO; - збереження позицiй та
збiльшення долi поставок конвеєрним пiдприємствам; - зменшення собiвартостi
пiдшипникiв, що виробляються шляхом реорганiзацiї виробничого процесу та бiльш
оптимального використання виробничих площин; - подальше переведення ключових
конвеєрних пiдприємств країн СНД на прямi поставки пiдшипникiв, розширення
поставок найбiльшим автовиробникам ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Витрат на дослiдження и розробки за 2013 р. не було.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
У 2013 році у Орджонікідзевському районному суді м. Харкова розглядалася справа за
позовом Меньтешинова О.М. до АТ "ХАРП" про поновлення на роботі та стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Рішенням суду від 02.04.2013 р. у
позовних вимогах до АТ "ХАРП" відмовлено у повному обсязі.
До Апеляційного суду Харківської області звернувся Меньтешинов О.М. з
апеляційною скаргою про скасування рішення Орджонікідзевського районного суду від
02.04.2013 р. Ухвалою від 15.05.2013 р. у задоволенні апеляційної скарги
відмовлено.
До Господарського суду Харківської області у 2012 році звернулося ТОВ
Будівельна компанія "Укртехносфера" з позовом до АТ "ХАРП" про стягнення
заборгованості у сумі 726959,69 грн. Рішенням Господарського суду Харківської
області від 02.01.13 р. позов був задоволений частково, а саме стягнуто з АТ
"ХАРП" 668 674,62 грн. та 14373,49 грн. судового збору, а в частині стягнення
50000 боргу - відмовлено.
У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Харківського апеляційного господарського
суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Харківської області від
02.01.2013 по справі за позовом ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" до АТ
"ХАРП". Постановою від 04.03.2013 року апеляційна скарга АТ "ХАРП" задоволена та
рішення Господарського суду Харківської області від 02.01.2013 в частині стягнення
350000, 00 грн. боргу та 36183,92 грн пені та 7723,68 грн. судового збору
скасовано та в позові в цієї частині відмовлено, а іншій частині залишено без
змін.
ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" звернулося до Вищого господарського
суду України з касаційною скаргою про скасування постанови Харківського
апеляційного господарського суду від 04.03.2013р. Постановою від 24.04.2013р.
Касаційна скарга задовільнена.
ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" звернулося до Господарського суду
Харківської області з позовом до АТ "ХАРП" про стягнення заборгованості у сумі
275206,36 грн. Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.01.13 р.
позовні вимоги задоволено частково: стягнуто з АТ "ХАРП" - 231388,34 грн. боргу,
3072,10 грн. пені, 1427,80 грн. - 3% річних та 5504,13 грн. сплаченого судового
збору, а в частині стягнення суми боргу в розмірі 39318,12 грн. - провадження по
справі припинено.

У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Харківського апеляційного господарського
суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Харківської області від
10.01.2013 по справі за позовом ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" до АТ
"ХАРП". Постановою від 26.02.2013 року апеляційна скарга АТ "ХАРП" залишена без
задоволення, а рішення Господарського суду Харківської області від 10.01.2013 без
змін.
У 2013 році Арбітражним судом Белгородської області було відкрите
провадження по справі за позовом ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат"
до АТ "ХАРП" про стягнення неустойки у розмірі 378342,00 руб., а також держмито у
розмірі 10566,84 руб.. Рішенням від 30.05.2013 р. позов був задоволено.
У 2013 році також звернулась Гречуха І.А., Гречуха Н.С., Гречуха Л.С. до
Орджонікідзевського районного суду м.Харкова з позовом до Гречухи С.М., 3-я особа
-АТ "ХАРП" про про визнання таким, що втратив право користування житловим
приміщенням. Рішенням суду від 09.04.2014 р. позов задоволений у повному обсязі.
Також у 2013 році Арбітражним судом Белгородської області було відкрите
провадження по справі за позовом ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат"
до АТ "ХАРП" про стягнення неустойки у розмірі 5725,36 руб. за 16.03.13 - 17.03.13
за порушення терміна сплати товару за контрактом. Рішенням від 06.09.2013 р. позов
був задоволений.
У 2013 році ТОВ "Електропівденмонтаж" звернулося до Господарського суду
Харківської області з позовом до АТ "ХАРП" про стягнення заборгованості у сумі
85846,61, пені 7575,63 грн. та 3% річних у сумі 2943,19 грн. Рішенням
Господарського суду Харківської області від 03.12.13 р. позовні вимоги задоволено
частково: сума основного боргу -80846,61 грн., пеня - 7575,63 грн., судовий збір 1927,31 грн., 3 % річних - 2943,19 грн. В частині основного боргу на 5 000 грн.
провадження по справі припинено за п.1-1 ст.80 ЦПК України.
АТ "ХАРП" звернулося до Харківського Апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою про скасування рішення Господарського суду Харківської
області від 03.12.13 р. Постановою від 29.01.2014р. Апеляційна скарга задоволена
частково. Рішення Господарського суду Харківської області від 03.12.13 р.
змінено: стягнуто з АТ "ХАРП" суму основного боргу - 80846,61 грн., пеня - 7103,17
грн., 3% річних - 2943,19 грн., витрати по сплаті судового збору - 1917,86 грн. В
частині стягнення 472,46 грн. пені у позові відмовити. В іншій частині рішення
залишено без змін.
Також у 2013 році Арбітражним судом Белгородської області було відкрите
провадження по справі за позовом ВАТ "Оскольський електрометалургійний комбінат"
до АТ "ХАРП" про стягнення 189 803,87 руб.: неустойки у розмірі 183304,73 руб., а
також держмито у сумі 6499,14 руб.. Дана справа слухається до теперішнього часу.
До теперішнього часу у Орджонікідзевському районному суді м. Харкова на розгляді
перебуває справа за позовом Прошуті Н.І. до Чугай К.В. та Чугай Н.Г., 3-я особа:
АТ "ХАРП" про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням.
У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Харківського окружного адміністративного
суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з
великими платниками податків у м.Харкові Державної податкової служби про визнання
протиправними дій податкової інспекції щодо визначення податкового боргу АТ
"ХАРП" в розмірі 1397984 грн. за авансовим внеском з податку на прибуток приватних
підприємств, про скасування податкової вимоги СДПІ по роботі з ВПП у м.Харкові ДПС
від 22.01.2013р. №3 про вимогу сплатити суму податкового боргу за авансовим
внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1397984,00 грн. та
зобов'язання вчинити дії, а саме зобов'язати СДПІ по роботі з ВПП у м.Харков ДПС
зарахувати суму переплати по податку на прибуток у розмірі 1440969,00 грн. в
рахунок авансового платежу по податку на прибуток в розмірі 1440969,00 грн. та
зобов'язання вчинити дії, а саме зобов'язати СДПІ по роботі з ВПП у м.Харков ДПС
здійснити корегування даних в картці особового рахунку АТ "ХАРП" шляхом
виключення з неї відомостей про наявність податкового боргу за авансовим внеском з
податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1440969,00грн.. Постановою від
31.01.2013р. Позов задоволено. Спеціалізована державна податкова інспекція по
роботі з великими платниками податків у м.Харкові Державна податкова служба подала
апеляційну скаргу та ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від
19.02.1013р. Апеляційна скарга залишена без задоволення. Спеціалізована державна
податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м.Харкові Державна
податкова служба подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.

У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Харківського окружного
адміністративного суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції
по роботі з великими платниками податків у м.Харкові Державної податкової служби
про визнання протиправними дій податкової інспекції та зобов'язання вчинити дії.
Ухвалою від 05.03.2013 р. позов задовільнено.
У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської області
з позовом до ТОВ "Станкоремонтний завод" про стягнення передплати за договором у
розмірі 755321,04 грн. Рішенням від 16.04.2013 р. стягнуто з ТОВ "Станкоремонтний
завод" 629 000,00 грн., 57437,49 грн. пені, 1554,00 грн. - інфляційних витрат,
5960,55 грн.- 3% річних, судовий збір в розмірі 14158,40 грн.
До Господарського суду Харківської області у 2013 році звернулося АТ "ХАРП"
з позовом до ТОВ ТД "Компоненти машинобудування" про стягнення заборгованості у
сумі 88510000,00 руб. или по курсу на 09.04.2013 - 22377983,30 грн. Рішенням
Господарського суду Харківської області від 17.09.13 р. позов задоволено у повному
обсязі.
У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської області з
позовом до ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" про виконання договірних
зобов'язань. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.04.13 р.
позовну заяву залишено без розгляду.
У 2013 році також АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської
області з позовом до ТОВ Будівельна компанія "Укртехносфера" про виконання
договірних зобов'язань. Ухвалою Господарського суду Харківської області від
17.04.13 р. позовну заяву залишено без розгляду.
У 2013 році також було відкрито провадження Орджонікідзевським районним
судом м.Харкова за позовом АТ "ХАРП" до Юшинова О.В. про стягнення заборгованості
за договором займу у сумі 27 306,18 грн., а також 273,07 грн. судового збору.
Рішенням від 05.09.2013 року позов задоволений.
У 2013 році також АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської
області з позовом до ВАТ Керуюча компанія "Бобруйськагромаш" про стягнення
заборгованості у сумі 8124350,17 руб. или по курсу на 22.10.2013 - 2035555,94 грн.
У зв'язку з добровільним частковим погашенням Відповідачем заборгованості позовні
вимоги були зменшені до 2 256 817,34 рублів РФ або 565 445,58 грн.. Рішенням
Господарського суду Харківської області від 17.02.14 р. позов задоволено у повному
обсязі.
У 2013 році Харківським окружним адміністративним судом Харківської області
було відкрито провадження по справі за позовом АТ "ХАРП до Спеціалізованої
державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у
м.Харкові Державної податкової служби про скасування податкових повідомленьрішень. Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 07.11.2013р.
позов задоволено в повному обсязі а також стягнуто з Держбюджету України на
користь АТ "ХАРП" 1851,91 грн.. Спеціалізована державна податкова інспекція по
роботі з великими платниками податків у м.Харкові Державна податкова служба подала
апеляційну скаргу про скасування Постанови Харківського окружного
адміністративного суду від 07.11.2013р.. Ухвалою Харківського апеляційного
адміністративного суду від 17.12.2013 р. апеляційна скарга залишена без
задоволення, а Постанова Харківського окружного адміністративного суду від
17.11.2013р. без змін.
У 2013 році також АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської
області з позовом до РУП "Гомельський завод сільськогосподарського машинобудування
"Гомсільмаш" про стягнення заборгованості у сумі 149924,36 дол. США или по курсу
НБУ на 11.11.2013 - 1198345,41 грн. Рішенням Господарського суду Харківської
області від 16.12.13 р. позов задоволено : стягнуто пеню в розмірі 1076,84 дол.
США(8607,14 грн.), 3% річних - 248,50 дол. США (1986,27 грн.), судовий збір
23966,91 грн. В частині основного боргу у розмірі 148599,02 дол. США (1187751,97
грн.) у зв'язку зі сплатою відповідачем заборгованості провадження припинено.
У 2013 році також АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської
області з позовом до РУП "Гомельський завод сільськогосподарського машинобудування
"Гомсільмаш" про стягнення заборгованості у сумі 199869,29 дол. США или по курсу
НБУ - 1597555,23 грн. Розгляд справи призначений на 28.04.2014 р.

У 2013 році АТ "ХАРП" звернулося до Господарського суду Харківської області
з позовом до РУП "Мінський тракторний завод" про стягнення заборгованості у сумі
3563452,69 грн. Розгляд справи призначений на 24.04.2014 р.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Дивiденди за результатами 2013 року товариством не нараховувались та не
виплачувались.
Стан корпоративного управлiння надається у складi звiту. Рейтингування
емiтентом не проводилось. У статутному капiталi емiтента державної частки немає.
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують
фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства, вони свідчать що у разi
необхiдностi товариство не зможе миттєво погасити усю своєю короткострокову
заборгованiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов'язання можуть
бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те,
що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1.03 гривнi
поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з
усiма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних
засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд
позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел.
Товариству є залежним вiд позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних
коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Пiдприємство
залежить вiд залучених коштiв..
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть
використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку
заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про
те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,11 гривнень
збитку.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби
- інші
2. Невиробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
859152.00
848822.00
0
0
404687.00
404534.00
0
0
313748.00
307329.00
0
0
2797.000
2579.000
137920.00
134380.00
0
0
0.000
0.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду

0.000

0.000

85915.000

848822.000

0.000

0.000

40468.000

404534.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

313748.00
0
2797.000
137920.00
0
0.000

307329.000
2579.000
134380.000
0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

859152.00
0

848822.00
0

0.000

0.000

859152.00
0

848822.000

Пояснення : Знос основних засобів - 25,11 %. Основнi засоби облiкованi та
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз Мiжнародним с стандартом
бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" при цьому придбанi основнi засоби
зарахованi за первiсною вартiстю, знос їх нараховується за прямолiнiйним методом
виходячi iз строку корисного використання як це визначено у наказi про облiкову
полiтику.Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв
складає: будинкiв - до 50 рокiв, iнших - до 8 рокiв. Первiсна вартiсть основних
засобiв в сумi 1133463 тис. грн.. , накопичена амортизацi
284641 тис. грн.та
в рядку 1010 Балансу вказана залишкова вартiсть основних засобiв в сумi
848822
тис. грн. У звітному році було придбано основних засобів на суму 67249 тис. грн.
Також були проведені капітальні ремонти основних засобів на суму 45470 тис.
грн.Переоцiнка основних засобiв за звiтний рiк не проводилася. За рiк не було
одержано основних засобiв за фiнансовою орендою, не передавалися в оперативну
оренду основнi засоби. Наявнiсть основних засобiв пiдтверджена проведеною
iнвентаризацiєю при цьому вiдхилень вiд даних облiку не встановлено. Ступінь
використання 100%.Всi основнi засоби власнi.Всi основнi засоби знаходяться на
територiї товариства.Основних засобiв у заставi немає. Законсервованих основних
засобiв немає.Втрат від зменшення корисності та інших змін первісної вартості і
зносу основних засобів не відбувалось.Обмежень на використання майна не має.
Виявлення ознак знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi
включають, зокрема, причину, термiни i суму знецiнення. Знецiнення грунтується на
аналiзi значного числа чинникiв, таких як: змiни в поточних умовах конкуренцiї,
очiкування пiдйому в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях
залучення фiнансування в майбутньому, технологiчне старiння, припинення
обслуговування, поточна вартiсть замiщення й iншi змiни в обставинах, вказуючи на
наявнiсть знецiнення. Визначення суми вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлу, що
генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. Визначення
вартостi вiд використання включає методи заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх
дисконтованих грошових потокiв i вимагає вiд Товариства проведення оцiнки таких
потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а також вибору
об'рунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв.
Вказанi оцiнки, що включають використану методологiю, можуть iстотно вплинути на
справедливу вартiсть i на суму знецiнення основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

329129

493319

Статутний капітал (тис.грн.)

16947

16947

16947
16947
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(329129.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(16947.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
16.500

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
424315.00
Х
фiнансовий кредит довгостроковий ПАТ
11.08.2010
3039.00
11.08.2015
"Укрсоцбанк"
фiнансовий кредит короткостроковий АТ "ОТП
13.10.2010
29551.00
8.500
30.10.2014
Банк" вiдсоток LIBOR+8.5
фiнансовий кредит довгостроковий ПАТ
13.10.2010
554.00
9.000
11.08.2015
"Укрсоцбанк" LIBOR+9%
фiнансовий кредит довгостроковий ПАТ
11.08.2010
4245.00
9.000
11.08.2015
"Укрсоцбанк" Euribor +9%
фiнансовий кредит короткостроковий АО
19.04.2011
26947.00
6.790
18.04.2016
"СБЕРБАНК РОСИИ" MOSPRIME+6,79%
фiнансовий кредит довгостроковий АО
24.12.2012
29478.00
18.010
22.07.2016
"СБЕРБАНК РОССИИ"
фiнансовий кредит довгостроковий Альфа Банк
23.11.2012
97058.00
12.500
22.11.2015
фiнансовий кредит короткостроковий КРЕДИТ
05.12.2012
17984.00
11.000
03.12.2015
ЕВРОПА БАНК
фiнансовий кредит короткостроковий ПАТ
01.11.2012
39965.00
10.000
11.08.2015
"УКРСОЦБАНК"
фiнансовий кредит короткостроковий ПАТ
01.11.2012
4699.00
10.000
11.08.2015
"Укрсоцбанк"
фiнансовий кредит короткостроковий Альфа
23.11.2012
39965.00
12.500
22.11.2015
Банк
фiнансовий кредит короткостроковий АО
24.12.2012
17066.00
18.010
22.07.2016
"СБЕРБАНК РОСИИ"
фiнансовий кредит короткостроковий ПАТ
д/н
11235.00
0.000
11.08.2015
"Укрсоцбанк"
фiнансовий кредит короткостроковий ПАТ
д/н
901.00
0.000
11.08.2015
"Укрсоцбанк"
фiнансовий кредит довгостроковий ПАТ
14.08.2013
101628.00
13.000
13.08.2015
"НАДРА КБ"
Зобов'язання за цінними паперами
Х
97198.00
Х
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
Х
випуском) :
д/н
0.00
0.000
д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
д/н
0.00
0.000
д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
д/н
0.00
0.000
д/н
За векселями (всього)
Х
97198.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
д/н
0.00
0.000
д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
2957.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
603919.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
1128389.00
Х
Х
Опис За 2013 рiк загальна сума зобов'язань склала 1128389 тис. грн., у тому числi довгостроковi 609752,00
тис. грн., поточнi 518637 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
18.04.2013
18.04.2013

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
немає

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
немає

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0
0
3
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає У складі Наглядової ради комітети не створено

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради повинні бути акціонерами
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

Так
X
X
X
X
X

Ні

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
розповсюд
пресі,
надаються для документів розміщується

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

жується на
загальних
зборах

оприлюднюється в
загальнодоступній
базі НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

надаються
на запит
акціонера

на власній
інтернет
торінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

X
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) АТ потребує поповнення оборотних коштів, що дбає про сторонні інвестиції

Ні
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
немає

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДШИПНИКІВ,
ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ, ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ І
ПРИВОДІВ
Середня кількість працівників 2898
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61089 Харкiвська область Орджонiкiдзевський м. Харкiв пр.
Фрунзе, 3, т.0572-93-51-14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2014

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
05808853
6310138200
230

за КВЕД

28.15

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
1137
1000
908
615

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

1825
917
-859152
1084944
225792
8009
9046
1037
--

1827
1212
-848822
1133463
284641
7879
9080
1201
--

1030

52727

59594

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

16
---920812

16
---916926

1100

224234

187478

1110

--

--

1125

147091

135616

1130

33615

125184

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1170
1190
1195

19891
-21219
150
5203
2
1353
-452756

21723
-51464
7661
5085
2
251
-534462

1200

--

--

1807
670
-838259
1001266
163007
8348
8950
602
-21999

16
---869759
234943
-116270
11146

12144
-47348
1326
7125
2
1456
-431758
--

Баланс

1300

1373568

1451388

1301517

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

16947

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-318111
-158261
--493319

-301616
-10566
--329129

1500

63695

70451

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

160535
306746
11081
-542057

236002
288508
8661
-603622

1600

207335

188313

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

4906

15763

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

37035
2217
-4152
7179

67711
2957
-3205
13866

1635

22120

149749

1640

4427

2182

1660
1665
1670
1690
1695

---48821
338192

---74891
518637

1700

--

--

1900

1373568

1451388

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Баланс

Генеральний директор

________________

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
16947
16947

Коханов Володимир Марксович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Батістова Тетяна Олексіївна

-17
346440
167914
--531318
78112

65688
272138
7855
-423793
105189

74343
--

98268
6078
-4300
8518
2280
4427
--30
42973
346406
--

1301517

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05808853

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

463847

745751

2050

(467903)

(647009)

2090

--

98742

2095
2120
2130
2150
2180

(4056)
47460
(54537)
(11092)
(78191)

(--)
82611
(58919)
(16789)
(98228)

2190

--

7417

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(100416)
--20279
(60959)
(--)
(18483)

(--)
--42528
(44499)
(--)
(47407)

2290

--

--

2295
2300

(159579)
6756

(41961)
3962

2305

--

--

2350

--

--

2355

(166335)

(37999)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

18640
--

---

2455

--

--

2460
2465

--147695

--37999

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
264748
107100
43735
67186
66735
549504

За аналогічний
період попереднього
року
4
443856
116641
49080
68629
97465
775671

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
60000000
60000000
( 2.77000000)

За аналогічний
період попереднього
року
4
60000000
60000000
( 0.63000000)

2615

( 2.77000000)

( 0.63000000)

2650

--

--

Коханов Володимир Марксович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Батістова Тетяна Олексіївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

2014

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05808853

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

550085

863475

3005
3006
3010
3011
3015
3020

-6403
2653
261
127715
11385

845
17245
2685
355
19378
1080

3025

153

225

3035
3040
3095

-103
1493

41
-3120

3100

(495336)

(746164)

3105
3110
3115
3116
3140
3145
3190
3195

(84253)
(49289)
(20404)
(6685)
(596)
(310)
(2882)
29408

(99978)
(53769)
(24549)
(21352)
(18862)
(3283)
(21828)
-81337

3200

--

43085

3205

349

3292

3215

--

--

3220
3225
3250

--17866

--29660

3255

(15675)

(87817)

3260
3270
3290
3295

(48425)
(--)
(--)
-45885

(82934)
(--)
(--)
-94714

3300

--

--

3305

388160

321827

3310

40047

129714

3340

--

--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390

360534
(--)
(51281)

248776
(--)
(28013)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Генеральний директор

3395
3400
3405
3410
3415

________________

16392
84
5203
34
5085

174752
1299
7125
623
5203

Коханов Володимир Марксович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Батiстова Тетяна Олексiївна

2014

Коди
01
01
05808853

Код за ДКУД

1801005

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

Нерозподілений
РезерНеопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
318111
158261
---

2
4000

3
16947

4
--

5
--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

16947

--

--

318111

158261

--

--

493319

4100

--

--

--

--

-166335

--

--

-166335

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--16947

----

----

-16495
-16495
301616

18640
-147695
10566

----

----

2145
-164190
329129

________________

Коханов Володимир Марксович

(підпис)

Головний бухгалтер

Всього

________________
(підпис)

Батiстова Тетяна Олексiївна

10
493319

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Найменування:
Повне найменування українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "ХАРКIВСЬКИЙ
ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД "(далi - Товариство).
Скорочене найменування українською мовою: АТ "ХАРП",
Код за ЄДРПОУ: 05808853;
Мiсцезнаходження:
Юридична адреса Товариства: Україна, 61089, м. Харкiв, проспект Фрунзе, 3
Поштова адреса Товариства: Україна, 61089, м. Харкiв, проспект Фрунзе, 3
Телефони у м. Харкiв /0572/ 93-51-14, факс/fax:94-06-79
Internet: www.harp.com.ua

Публiчне акцiонерне товариство АТ "ХАРП" зареєстроване згiдно з чинним
законодавством України. АТ "ХАРП" створено у вiдповiдностi до рiшення Мiнiстерства
машино будiвництва, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України№1221 вiд
02.09.1994 г. шляхом перетворення державного пiдприємства "Восьмого державного
пiдшипникового завода" в ВАТ "Харкiвський пiдшипниковий завод" вiдповiдно дозакону
України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" та Указом Президента
України вiд 15.06.1993 р. №210/93 "Про корпоратизацiю державних пiдприємств".
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Протокол вiд 27.04.2011 р.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський пiдшипниковий завод змiнило своє
найменування на Публiчне акцiонерне Товариство "Харкiвський пiдшипниковий завод"
У вiдповiдностi до справки ЄДРПОУ АА № 847511 от 30.04.2013 г. Товариство здiйснює
наступнi види дiяльностi:
"
28.15 Виробництво пiдшипникiв, зубчатих передач, елементiв механiчних
передач i приводiв
"
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
"
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
"
49.41 Вантажний автомобильний транспорт;
"
85.32 Професiйно-технiчна освiта;
"
85.21. Загальна медична практика.
Основною дiяльнiстю АТ "ХАРП" (надалi "Товариство")
пiдшипникової продукцiї.
Товариство отримало наступнi лiцензiї:.

є виробництво та реалiзацiя

Вид дiяльностi
Номер лiцензiї (дозволу)
Дата видачi Державний орган, що
видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
Надання послуг перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом
загального користування ( крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу
на таксi ) Серiя АБ № 537581 24.06.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку
України. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi необмежений
Централiзоване водопостачання Серiя АВ № 366257 13.08.2010 Харкiвська державна
адмiнiстрацiя
19.08.2015
Придбання, зберiгання та використання прекурсорiв
Серiя АГ № 576754 11.11.2011
Державна служба України з контролю за наркотиками
11.11.2016
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв
Серiя АВ № 611094 21.02.2012
Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України
21.02.2017

2.

ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI

Основа складання фiнансової звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть пiдготовлена за принципом оцiнки за
iсторичною вартiстю, за виключенням наступних статей звiту про фiнансове
положення:
"
Векселi виданi
"
Основнi засоби

Капiтал Товариства, сформований до 2000 року облiковується вiдповiдно до МСБУ 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiйної економiки", оскiльки економiка
України до 2000 року вважалася схильною до гiперiнфляцiї.
Функцiональна валюта та валюта подання
Товариство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають
нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Виходячи з економiчної сутностi
операцiй та обставин дiяльностi, Товариство визначила українську гривню в якостi
функцiональної валюти. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня,
розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Валютою подання фiнансової
звiтностi також визначена українська гривня.
Принцип безперервностi дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження
дiяльностi Товариства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та
погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi. Вiдповiдно,
коригування балансової вартостi та класифiкацiї рядкiв активу з метою їх
вiдображення по реально вiдшкодовуванiй величинi, яка була б необхiдна у випадку
неможливостi продовження нормальної дiяльностi Товариства або реалiзацiї
Товариством своїх активiв у порядку, який не вiдповiдає умовам ведення нормальної
господарської дiяльностi, в дану фiнансову звiтнiсть не вносилося.
3.
IСТОТНI ДОПУЩЕННЯ I ОЦIНКИ.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi
впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов'язань та на розкриття
iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов'язання на дату складання звiту про
фiнансове положення. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок.
Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у випадку необхiдностi коригувань такi
коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них
стає вiдомо.
Найбiльш важливi областi, якi потребують використання Керiвництвом оцiночних
суджень та допущень, включають:
"
Основнi засоби
"
Резерви по сумнiвним боргам
"
Пенсiйнi зобов'язання
"
Судовi позови
"
Вiдстроченi податковi активи

Знецiнення основних засобiв.
Виявлення ознак знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi
включають, зокрема, причину, термiни i суму знецiнення. Знецiнення 'рунтується на
аналiзi значного числа чинникiв, таких як: змiни в поточних умовах конкуренцiї,
очiкування пiдйому в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях
залучення фiнансування в майбутньому, технологiчне старiння, припинення
обслуговування, поточна вартiсть замiщення й iншi змiни в обставинах, вказуючи на
наявнiсть знецiнення. Визначення суми вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлу, що
генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. Визначення
вартостi вiд використання включає методи заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх
дисконтованих грошових потокiв i вимагає вiд Товариства проведення оцiнки таких
потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а також вибору
об'рунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв.
Вказанi оцiнки, що включають використану методологiю, можуть iстотно вплинути на
справедливу вартiсть i на суму знецiнення основних засобiв.
Строк корисного використання основних засобiв.
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом
професiйного судження Керiвництва, заснованого на досвiдi використання аналогiчних
активiв. При визначеннi строкiв корисного використання Керiвництво приймає до
уваги наступнi фактори: характер очiкуваного використання, оцiнку технологiчного
застарiвання, фiзичний знос та середовище експлуатацiї активiв. Змiна кожного з
вищеназваних факторiв може спричинити коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Резерв на сумнiвну дебiторську заборгованiсть.

Резерв по сумнiвних боргах створюється на пiдставi фактичних даних про оплату
дебiторської заборгованостi i аналiзу платоспроможностi найбiльш iстотних
дебiторiв. У випадку якщо фiнансове положення клiєнтiв погiршає, фактичний об'сяг
списань може перевищити очiкуваний.
Пенсiйнi зобов'язання.
Дисконтована вартiсть зобов'язань в рамках пенсiйних планiв зi встановленими
виплатами i вiдповiдна вартiсть поточних послуг визначаються на основi актуарних
оцiнок, що використовують демографiчнi i фiнансовi допущення, ставку
дисконтування, майбутнiй рiвень оплати працi i пенсiйного забезпечення. У випадку,
якщо потрiбно буде внести змiни до ключових допущень, це зробить iстотний вплив на
майбутнi витрати по пенсiйних зобов'язаннях. Докладна iнформацiя в Примiтцi 19.
Судовi позови.
Керiвництво Товариства застосовує iстотнi думки при оцiнцi i вiдображеннi в облiку
резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими
справами й iншими неврегульованими претензiями, якi мають бути врегульованi шляхом
переговорiв, посередництва, арбiтражного розгляду або державного втручання, а
також iнших умовних зобов'язань. Думка керiвництва необхiдна при оцiнцi
вiрогiдностi задоволення позову проти Товариства або виникнення матерiального
зобов'язання i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Унаслiдок
невизначеностi, властивої процесу оцiнки фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд
первинної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися у мiру
надходження нової iнформацiї переважно вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у
Товариства, або вiд стороннiх консультантiв, таких як актуарiї або юристи.
Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати
операцiйної дiяльностi.
Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи переглядяються на кожну звiтну дату та знижуються у
випадку, якщо стає очевидно, що достатнiй оподатковуємий прибуток не буде
отриманий, щоб реалiзувати усi або частину вiдстрочених податкових активiв. Для
оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв у майбутньому
використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв,
операцiйний план, спливання строку вiдшкодування податкових збиткiв та стратегiї
податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiночних або
цi оцiнки повиннi бути переглянутi у майбутнiх перiодах, то це може мати
негативний вплив на фiнансовий стан, результат вiд операцiй та потоки грошових
коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових активiв у
майбутньому повинна бути зменшена, то це скорочення буде визнано в звiтi про
сукупний прибуток.
4.
ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби.
Будинки та споруди облiковуються за фактичною вартiстю яка є переоцiненою
вартiстю на дату переходу на МСФЗ за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Обладнання облiковується за фактичною вартiстю, яка є переоцiненою та
iсторичною вартiстю на дату переходу на МСФЗ, за винятком витрат на поточне
обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть запасних часток до устаткування у
момент виникнення таких витрат, у випадку, якщо виконуються критерiї їх
капiталiзацiї.
Об'єкти соцiальної сфери не включаються в склад основних засобiв в данiй
фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не створюють економiчних вигод для Товариства.
Витрати на виконання соцiальних зобов'язань Товариства вiдносяться до витрат за
мiрою їх виникнення.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом всього термiну корисного
використання активу.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом
основних засобiв, включаючи вiдповiдний перерозподiл змiнних накладних витрат, що
безпосередньо вiдносяться до вартостi будiвництва. Амортизацiя даних активiв,
також як й iнших об'єктiв майна, починається з моменту введення в експлуатацiю.

Витрати на технiчне обслуговування та поточний ремонт вiдносяться до витрат
перiоду. Суми суттєвих модернiзацiй та удосконалень капiталiзуються з одночасним
списанням частин, що пiдлягають замiнi.
Прибуток або збиток, що виник в результатi вибуття якого-небудь активу,
визначається як рiзниця мiж виручкою вiд продажу i залишковою вартiстю активу i
вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
При виконаннi кожного капiтального ремонту витрати на нього визнаються у складi
вартостi обладнання, якщо виконуються всi необхiднi критерiї капiталiзацiї витрат.
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при вибуттi або у випадку, якщо в
майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття
даного активу. Прибуток або збиток, що виникають в результатi списання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою
вартiстю активу), включаються в звiт про сукупний прибуток за звiтний рiк, в якому
актив був списаний.
Будь-яке збiльшення в результатi переоцiнки належить до резерву вiд переоцiнки, за
винятком випадкiв, коли таке збiльшення компенсує зменшення вартостi активу вiд
переоцiнки, ранiше визнане в звiтi про сукупний прибуток, i в цьому випадку дане
збiльшення вiдображається у звiтi в тiй мiрi, в якiй ранiше було визнано
зменшення. Зменшення балансової вартостi в результатi переоцiнки вiдображається в
звiтi про сукупний прибуток в тiй же мiрi, в якiй вона перевищує резерв вiд
переоцiнки, по ранiше проведенiй переоцiнцi даного активу. При подальшому продажi
або вибуттi переданого активу, вiдповiдний резерв вiд переоцiнки, вiдноситься на
нерозподiлений прибуток.
Частина приросту вартостi вiд переоцiнки переноситься на нерозподiлений прибуток
протягом експлуатацiї актива. Сума приросту вартостi який переноситься представляє
собою рiзницю мiж сумою амортизацiї розрахованої на основi переоцiненої вартостi
актива i суми амортизацiї розрахованої на основi первiсної вартостi актива.
Залишкова вартiсть, термiн корисного використання та методи амортизацiї
переглядаються i при необхiдностi коригуються в кiнцi кожного фiнансового року.

Для груп основних засобiв були встановленi наступнi очiкуванi термiни корисної
експлуатацiї:
Групи основних засобiв Термiн корисної експлуатацiї, рокiв
Будiвлi, споруди 20-75
Машини i устаткування
5-25
Транспортнi засоби
5-10
Iншi 3-10
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється по фактичнiй вартостi, включаючи
витрати з придбання, спорудження, а також iншi пов'язанi з ними витрати. Балансова
вартiсть включає вартiсть замiни частин iснуючої iнвестицiйної нерухомостi в
момент виникнення таких витрат, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї i
виключає витрати на поточне обслуговування iнвестицiйної нерухомостi. Пiсля
первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення
активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть списується з балансу при вибуттi, або у випадку, якщо
вона вилучена з використання, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод у
майбутньому. Прибуток або збиток вiд вибуття або вилучення з експлуатацiї
iнвестицiйної нерухомостi визнаються у звiтi про прибутки та збитки за звiтний
рiк, в якому мало мiсце вибуття чи вилучення з експлуатацiї.
Рекласифiкацiя в iнвестицiйну нерухомiсть здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли
має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi, що пiдтверджується
припиненням її використання власником, передачею в операцiйну оренду або
завершенням її будiвництва або пiдготовки до експлуатацiї. Рекласифiкацiї з
iнвестицiйної нерухомостi здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли має мiсце змiна в

характерi використання нерухомостi, що пiдтверджується початком її використання
власником або початком реконструкцiї з метою продажу.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi
вирахуванням

активи
облiковуються
накопиченої амортизацiї

за
i

первинною
накопичених

вартiстю
за
збиткiв
вiд знецiнення.

Амортизацiя програмного забезпечення нараховується лiнiйним методом протягом
очiкуваного строку використання, який становить 2-5 роки.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються з точки
зору знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i
метод амортизацiї для нематерiального активу переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi
кожного звiтного року. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або
передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, включених в
актив, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу
амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i облiковується як змiна оцiночних значень.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний
прибуток в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiального активу.
Товарно-матерiальнi запаси.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй з двох величин: фактичнiй
собiвартостi, або цiнi можливої реалiзацiї. Для облiку запасiв застосовується
метод ФIФО. Собiвартiсть включає витрати на придбання запасiв, їх доставку до
даного мiсцезнаходження i на приведення їх у вiдповiдний стан. Вартiсть вироблених
запасiв i незавершеного виробництва та готової продукцiї включає вартiсть
сировини i матерiалiв, прямi витрати працi та iншi прямi витрати, а також
вiдповiдну частку виробничих накладних витрат (розраховану в умовах звичайного
використання виробничих потужностей). Чиста цiна можливої реалiзацiї є
розрахунковою продажною цiною за вирахуванням всiх передбачуваних виробничих
витрат, а також очiкуваних комерцiйних витрат i витрат обороту.

Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi в звiтi про фiнансове положення Товариства,
включають фiнансовi вкладення, позики виданi, торгiвельну та iншу дебiторську
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, позики отриманi, торгiвельну та
iншу кредиторську заборгованiсть. Фiнансовi iнструменти спочатку вiдображаються за
справедливою вартiстю, плюс, за винятком фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибутки та збитки, витрати по здiйсненню операцiї.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в звiтi про фiнансове положення на момент
здiйснення операцiї вiдносно вiдповiдного фiнансового iнструменту.
Фiнансовий iнструмент або частка фiнансового iнструменту списується у фiнансовiй
звiтностi в момент, коли Товариство втрачає права або погашає зобов'язання,
пов'язанi з даним фiнансовим iнструментом. При списаннi фiнансового активу,
рiзниця мiж отриманим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною балансовою
вартiстю активу визнається в звiтi про сукупний прибуток. При списаннi фiнансового
зобов'язання, рiзниця мiж сплаченим або нарахованим вiдшкодуванням i поточною
балансовою вартiстю зобов'язання визнається в звiтi про сукупний прибуток.
Фiнансовi вкладення. Фiнансовi вкладення класифiкуються таким чином:
o
фiнансовi вкладення, якi утримуються до погашення;
o
фiнансовi вкладення, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки
та збитки;
o
фiнансовi вкладення, наявнi для продажу;
o
позики виданi i дебiторська заборгованiсть Товариства.
Фiнансовi вкладення в борговi цiннi папери з фiксованим доходом i термiном
погашення, якi Товариство має намiр i має можливiсть утримувати до термiну
погашення, за винятком позик виданих i дебiторської заборгованостi Товариства,
класифiкуються як "фiнансовi вкладення, якi утримуються до погашення". Фiнансовi
вкладення, що утримуються до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд
знецiнення. Амортизацiя дисконту або премiї при придбаннi цiнних паперiв, що
утримуються до погашення, визнається у складi процентних доходiв або витрат
протягом термiну їх погашення. Цiннi папери, що утримуються до погашення,

вiдображаються у складi довгострокових активiв, за винятком випадкiв, коли
погашення очiкується протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
До складу фiнансових вкладень, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
її змiни через прибутки i збитки, входять iнвестицiї, призначенi для продажу, та
iнвестицiї, класифiкованi при первинному визнаннi як iнструменти, якi
вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю з визнанням її змiни через
прибутки i збитки.
Будь-якi iншi фiнансовi вкладення, окрiм позик i дебiторської заборгованостi
Товариства, класифiкуються як "фiнансовi вкладення, наявнi для продажу".
Фiнансовi вкладення, що не мають котирувань на активному ринку, i справедлива
вартiсть яких не може бути достовiрно визначена, вiдображаються виходячи з
вартостi придбання.
Позики виданi. Виданi позики враховуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Торгiвельна i iнша дебiторська
заборгованiсть враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Резерви вiдносно сум, що не пiдлягають
вiдшкодуванню, якi визначаються, як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i
поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з
використанням ефективної процентної ставки, розрахованої при первiсному визнаннi,
вiдображаються в звiтi сукупний прибуток за наявностi об'єктивних свiдоцтв
знецiнення активу.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi
кошти в банках i касi, банкiвськi депозити та високолiквiднi фiнансовi вкладення з
термiном погашення до трьох мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у вiдповiднi суми
грошових коштiв, i ризик змiни вартостi яких є незначним.
Кредити i позики отриманi. Всi кредити i позики спочатку визнаються за
справедливою вартiстю отриманої суми за вирахуванням витрат, безпосередньо
пов'язаних з її отриманням. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики
оцiнюються за амортизованою вартiстю по методу ефективної процентної ставки.
Витрати по фiнансуванню, включаючи премiї, що виплачуються при проведеннi
розрахункiв або погашеннi, враховуються по методу нарахування i додаються до
поточної балансової вартостi iнструменту, якщо вони не були сплаченi в тому
перiодi, в якому вони виникли. Доходи i витрати визнаються в звiтi про сукупний
прибуток, коли зобов'язання припиняють визнаватися в звiтi про фiнансовий стан, а
також в процесi амортизацiї.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть. Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть первiсно вiдображається за справедливою вартiстю i в подальшому
облiковується по амортизованiй вартостi, яка розраховується по методу ефективної
процентної ставки.
Фiнансовi гарантiї.
Зобов'язання по фiнансовiй гарантiї, яка видана Товариством, виникають на основi
договору, що передбачає здiйснення виплат по вiдшкодуванню збиткiв його держателю,
якi той понесе у випадку, якщо певний дебiтор буде не в змозi провести своєчасну
оплату вiдповiдно до умов фiнансового iнструмента.
Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються по справедливiй вартостi,
скоригованiй з врахуванням витрат, пов'язаних з наданням гарантiй. Подальше
вiдображення фiнансових гарантiй вiдбувається по найбiльшiй з сум: суми, найкращої
оцiнки витрат необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, або первiсно
признаної суми за вирахуванням, якщо необхiдно, накопиченої амортизацiї, визнаної
у вiдповiдностi до МСБО 18 "Виручка"
Оренда.
Оренда основних засобiв, за умовами якої до Товариства переходять всi iстотнi
ризики i вигоди, виходячи з права власностi, класифiкується як фiнансова оренда.
Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.
Активи, отриманi на умовах лiзингу, вiдображаються у складi основних засобiв по
найменшiй з двох величин: справедливiй вартостi на дату придбання i поточної

дисконтованої вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв. Одночасно
визнається вiдповiдна заборгованiсть по лiзингу.
Платежi по лiзингу розподiляються мiж фiнансовими витратами i погашенням суми
основного боргу так, щоб досягти постiйної процентної ставки на залишок суми
основного боргу. Витрати по лiзингу включаються до складу процентних витрат в
звiтi про сукупний прибуток.
Полiтика вiдносно амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих по лiзингу,
вiдповiдає аналогiчним об'єктам, що знаходяться у власностi. Якщо немає достатньої
впевненостi в тому, що пiсля закiнчення термiну лiзингу до Товариства перейде
право власностi на актив, такий актив амортизується протягом найменшого з термiнiв
дiї договору лiзингу або термiну корисного використання.
Оренднi платежi по договорах операцiйної оренди вiдносяться на фiнансовi
результати в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Визнання доходiв.
Виручка визнається, якщо iснує вiрогiднiсть того, що Товариство отримає економiчнi
вигоди, та якщо виручка може бути надiйно оцiнена. Виручка оцiнюється за
справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та iнших
податкiв або мита з продажу.
Для визнання виручки у фiнансовiй звiтностi повиннi виконуватися наступнi
критерiї:
Продаж товарiв i устаткування. Виручка визнається, якщо iстотнi ризики i вигоди
вiд володiння товаром переходять до покупця, сума виручки надiйно визначена,
ймовiрне отримання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю, та витрати понесенi,
або якi будуть понесенi у майбутньомi i пов'язанi з цiєю операцiєю можуть бути
надiйно визначенi. Торгова виручка вiдображається за справедливою вартiстю за
мiнусом знижок i вiдповiдних податкiв.
Оперативний лiзинг. Дохiд вiд продажу послуг з оперативного лiзингу вiдображається
в тому звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, пiсля завершення
конкретної операцiї, оцiненої на пiдставi фактично наданої послуги пропорцiйно
загальному обсягу послуг, якi мають бути наданi.
Процентний дохiд. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, в якому вiн був
зароблений виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, що при
дисконтуваннi приводить потiк майбутнiх грошових надходжень до поточної вартостi
вiдповiдного активу.
Iншi послуги. Дохiд вiд продажу послуг вiдображається в тому звiтному перiодi, в
якому цi послуги були наданi, пiсля завершення конкретної операцiї, оцiненої на
пiдставi фактично наданої послуги пропорцiйно загальному обсягу послуг, якi мають
бути наданi.
Витрати по позиках. Процентнi витрати вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток
згiдно з принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язанням.
Витрати по позиках визнаються як витрати у момент їх виникнення.
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються по курсу на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по
валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi, що виникають
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй
валютi, перераховуються по курсах, що дiють на первiсну дату їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi справедливої вартостi в iноземнiй
валютi, перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої
вартостi.
Курс НБУ
USD
EUR
RUR
Курс на 31 грудня 2013 року
7.99 11.04 0.25
Курс на 31 грудня 2012 року
7.99 10.54 0.26

Зниження вартостi активiв.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх
основних засобiв i нематерiальних активiв, з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що
свiдчать про знецiнення цих активiв. В разi виявлення таких ознак розраховується
вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд
знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть
вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть вiдшкодування одиницi,
що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi
активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його
використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд
використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi,
використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть
грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по
оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу
(одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути зменшена до даного значення. Втрати
вiд знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв,
коли знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких
сума знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть
активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) має бути збiльшена до нової вартостi
вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його
вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення
визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення
вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми
знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток за рiк включає поточнi податковi витрати i вiдстрочений
податок. Податок на прибуток визнається у звiтi про прибутки та збитки за
виключенням випадкiв, коли вiн стосується сум, прямо вiднесених на капiтал. У
цьому разi вiн визнається в складi капiталу.
Поточнi податковi витрати являють собою очiкувану суму податку на оподатковуваний
прибуток за рiк, що визначається згiдно з вимогами податкового законодавства
України, iз застосуванням податкових ставок, прямо чи опосередковано встановлених
законодавством на дату балансу, та будь-якого коригування податку, пов'язаного з
минулими роками.
Вiдстроченi податки нараховуються за балансовим методом, коли враховуються всi
тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань за фiнансовим
облiком та вартiстю згiдно з податковим облiком.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню:
"
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає через
амортизацiю гудвiлу або первiсне визнання активу чи зобов'язання в господарськiй
операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, та пiд час здiйснення операцiї не впливає
нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
"
щодо оподатковуваних рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли можливо контролювати час
сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не
сторнуватиметься в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають вирахуванню, та перенесення на подальшi перiоди невикористаних
податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного
прибутку, щодо якого можна використати тимчасовi рiзницi, що пiдлягають
вирахуванню, та невикористанi податковi збитки:
"
за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з
тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, вiд первiсного визнання активу
чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, та пiд час
здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або
збиток; та

"
щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з
iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi Товариства, за винятком тих ситуацiй, коли
iснує ймовiрнiсть що тимчасова рiзниця сторнуватиметься в найближчому майбутньому
та буде оподатковуваний прибуток, проти якого можна використати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну дату
балансу i зменшується, якщо бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподатковуваного
прибутку, достатнього, для використання вигоди вiд цього вiдстроченого податкового
активу повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування,
якi очiкуються у перiод реалiзацiї активу чи розрахунку за зобов'язанням, на
основi ставок оподаткування (та податкового законодавства), прямо чи
опосередковано встановлених законодавством на дату звiту про фiнансове положення.
Винагороди працiвникам.
Витрати по заробiтнiй платi, виплати по соцiальному забезпеченню, сплаченi
вiдпуски i лiкарнянi, премiї i не грошовi виплати нараховуються в тому перiодi в
якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу Товариства.
Витрати на пенсiйне забезпечення.
Пiдприємство здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, фонди медичного i
соцiального страхування за всiх своїх спiвробiтникiв. Цi внески вiдносяться на
фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були нарахованi.
Товариство зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються
Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали протягом певного
часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через
це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне
забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого
нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цього зобов'язання розраховується методом оцiнки суми майбутнiх виплат,
зароблених працiвниками в поточному та минулому перiодах за наданi послуги. Сума
виплат дисконтується для визначення теперiшньої вартостi. Розрахунок здiйснюється
з використанням методу нарахувань прогнозованих одиниць.
Актуарнi доходи або збитки визнаються, якщо сукупна сума невизнаних актуарних
доходiв або збиткiв по певному плану перевищить 10% теперiшньої вартостi
зобов'язань по пенсiйному забезпеченню. Вказанi прибутки або збитки признаються
впродовж залишку очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками цього
пенсiйного плану. Оскiльки в Українi, в цiлому, не iснує можливостi проведення
надiйної актуарної оцiнки, керiвництво застосовує власнi припущення при розрахунку
сум пенсiйних зобов'язань на кожну дату складання балансу.
Цi допущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробiтної плати, що
прогнозуються на основi фактичних темпiв зростання впродовж попереднiх перiодiв, а
також середнього очiкуваного перiоду служби працiвникiв, якi є учасниками
пенсiйного плану, з врахуванням тенденцiй попереднiх перiодiв. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на певну дату. Цi припущення щорiк
переглядаються.
Резерви.
Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або
конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, i є значна вiрогiднiсть
того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод, i може
бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає
отримати вiдшкодування деякої частки або всiх резервiв, то вiдшкодування
визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли отримання
вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву,
вiдображається в звiтi про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування.
Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй
ставцi до оподаткування, яка вiдображає, ризики, характернi для конкретного
зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнається як витрати на фiнансування.
Взаємозалiки.

Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в
бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести
розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання
одночасно.
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть - це цiна, яка буде отримана при продажi активу чи
сплачена при передачi зобов'язання при здiйсненнi звичайної операцiї мiж
учасниками ринку на дату оцiнки в принципi, а бо за його вiдсутностi, на
найбiльш вигiдному ринку, на який у Компанiї є доступ на цю дату.
Справедлива вартiсть зобов'язання вiдображає ризик неплатоспроможностi.
Якщо можливо, Компанiя оцiнює справедливу вартiсть iнструменту
використовуючи котирування для такого iнструменту на активному ринку.
Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв та зобов'язань
здiйснюються з належною частотою та об'єм забезпечує iнформацiю щодо цiн на
безперервнiй основi.
Якщо немає котирувань на активному ринку, Компанiя застосовує методи оцiнки, якi
максимально використовують релевантнi доступнi вхiднi данi та мiнiмiзує
використання недоступних даних. Вибраний метод оцiнки включає всi фактори, якi б
учасники ринку взяли до уваги при здiйсненнi оцiнки транзакцiї.
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту на дату
початкового визнання є, за нормальних умов, цiна транзакцiї, тобто справедлива
вартiсть винагороди наданої або отриманої. Якщо Компанiя встановлює, що
справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни
транзакцiї та справедлива вартiсть не пiдтверджується анi котируванням на
активному ринку для подiбних активiв чи зобов'язань, анi базується на
методi оцiнки, що використовує лише данi з доступних ринкiв, фiнансовий
iнструмент при первiсному визнаннi оцiнюється по справедливiй вартостi, та
коригується для вiдстрочення рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною
транзакцiї. Надалi, така рiзниця визнається у прибутках або збитках на
вiдповiднiй основi протягом життя iнструменту, але не пiзнiше, нiж коли
оцiнка повнiстю пiдтверджена доступними ринковими даними або закриттям операцiї.
Якщо для активу або зобов'язання, оцiнених за справедливою вартiстю, є
цiна покупки (котирування на покупку) та цiна продажу (котирування на
продаж), Компанiя оцiнює активи та довгу позицiю по цiнi покупки, а
зобов'язання та коротку позицiю по цiнi продажу.
Компанiя визнає перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на кiнець
звiтного перiоду, протягом якого змiна мала мiсце.
Компанiя використовує наступну iєрархiчну структуру методiв оцiнки для
визначення справедливої вартостi, що вiдображає суттєвiсть вхiдних даних
використаних для оцiнки:
- Рiвень 1: вхiднi данi, а саме котирування на активному ринку (нескоригованi);
- Рiвень 2: вхiднi данi iншi, нiж котирування, включенi в Рiвень 1,
якi доступнi прямо (як цiна) або опосередковано (похiднi вiд цiн). Дана
категорiя включає iнструменти, якi оцiнюються використовуючи: котирування на
активному ринку для подiбних iнструментiв; котирування для iдентичних та
подiбних iнструментiв на ринках, якi вважаються менш активними ; або iншi методи
оцiнки, коли всi суттєвi вхiднi данi прямо чи опосередковано доступнi на ринку;
- Рiвень 3: вхiднi данi недоступнi на ринку. До даної категорiї вiдносяться всi
iнструменти, для яких метод оцiнки включає вхiднi данi, якi не базуються на
доступних даних та недоступнi вхiднi данi мають суттєвий вплив на оцiнку
iнструменту. Дана категорiя включає iнструменти, що оцiнюються на основi
котирувань для подiбних iнструментiв, коли вимагається використання суттєвих
недоступних коригувань або припущень, щоб вiдобразити рiзницю мiж
iнструментами.

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю.
Торгiвельнi та наявнi для продажу iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському
балансi за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть розраховується на основi
котирувань ринкових цiн. Справедлива вартiсть по фiнансовим iнструментам, якi не
мають котирувань визначається на пiдставi даних про продаж аналогiчних фiнансових
iнструментiв, аналiзу iншої iнформацiї, такої як дисконтованi грошовi потоки а
також на пiдставi вживання iнших методик оцiнки.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю.
Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою
грунтується на методi дисконтування сум очiкуваних надходжень майбутнiх грошових
потокiв iз застосуванням процентних ставок, що дiють, на ринку запозичень для
нових iнструментiв, що передбачають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний
термiн погашення. Ставки дисконтування залежать вiд кредитного ризику з боку

контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi покупцiв i замовникiв
приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть оцiнюється на основi ринкових котирувань, якщо такi є.
Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i
встановленим термiном погашення, що не мають ринкового котирування грунтується на
дисконтуваннi очiкуваних грошових потокiв iз застосуванням процентних ставок для
нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до
погашення.
Випущенi новi та переглянутi МСФЗ, якi ще не вступили в силу
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi i
не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Серед цих нових
стандартiв, змiн до стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть
Компанiї ймовiрно матимуть вплив тi, що зазначенi далi. Компанiя планує
застосувати данi нововведення в тому звiтному перiодi, коли вони вступають в силу.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" буде випущений у кiлька етапiв i замiнить
собою МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти - визнання та оцiнка". Перша частина
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: Класифiкацiя та оцiнка" , що стосується
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, була випущена у листопадi 2009 року.
Вимоги, що стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були
опублiкованi у жовтнi 2010 року. Друга частина МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти:
Методологiя оцiнки зменшення корисностi" ще не випущена. Третя частина МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти: Облiк хеджування" була опублiкована у листопадi
2013 року. РМСБО ухвалила попереднє рiшення про те, що суб'єкти господарювання
повиннi застосовувати МСФЗ 9 для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р.
або пiсля цiєї дати. Компанiя не має намiру застосовувати цей стандарт достроково.
Компанiя ще не проводила аналiз можливого впливу МСФЗ 9 на його фiнансовий стан чи
результати дiяльностi.
Змiни до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: Подання - Взаємозарахування фiнансових
активiв i фiнансових зобов'язань" не вводять нових правил щодо
взаємозарахування фiнансових активiв i зобов'язань; вони уточнюють критерiї
взаємозарахування, з тим щоб усунути суперечностi в їх застосуваннi.
Поправки роз'яснюють, що суб'єкт господарювання має юридичне право на
проведення взаємозарахування, якщо це право не залежить вiд майбутньої
подiї, якщо воно може бути захищене позовом як у ходi звичайної
дiяльностi, так i у випадку дефолту, неплатоспроможностi чи банкрутства
суб'єкта господарювання i всiх контрагентiв. Цi змiни є чинними для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати, з обов'язковим
ретроспективним застосуванням.
Рiзнi уточнення до МСФЗ проводились окремо по кожному стандарту. Усi
поправки, в результатi яких вiдбуваються змiни в облiковiй полiтицi стосовно
подання, визнання чи оцiнки, набувають чинностi не ранiше 1 сiчня 2014 року.
Компанiя ще не проводила аналiз можливого впливу цих уточнень на його
фiнансовий стан чи результати дiяльностi.
Змiни в облiковiй полiтицi та поданнi
Компанiя застосувала такi новi стандарти, змiни до стандартiв, включаючи
спричиненi ними змiни до iнших стандартiв, з датою початкового застосування 1
сiчня 2013 року:
- МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi";
- Подання статей iншого сукупного доходу (Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi");
- Фiнансовi iнструменти: Розкриття - Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань (змiни до
МСФЗ 7);
- МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть";
- МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки у капiталi iнших суб'єктiв
господарювання" (вiдсутнiй вплив на цю фiнансову звiтнiсть).
Характер i вплив цих змiн розкритi нижче.
Оцiнка справедливої вартостi
МСФЗ 13 являє собою єдине джерело вказiвок щодо оцiнки справедливої вартостi та
розкриття iнформацiї про оцiнку справедливої вартостi у тих випадках, коли така
оцiнка вимагається або дозволяється iншими МСФЗ. Зокрема, Стандарт унiфiкує
визначення справедливої вартостi як цiни, що була б отримана при продажу

активу чи сплачена при передачi зобов'язання в умовах операцiї, що здiйснюється на
органiзованому ринку, мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Стандарт також замiнює
та розширює вимоги з розкриття iнформацiї про оцiнку справедливої вартостi
iнших МСФЗ, включаючи МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття" .
Фiнансовi iнструменти: розкриття - Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань
Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття - Взаємозалiк
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" мiстять новi вимоги до розкриття
iнформацiї про фiнансовi активи та зобов'язання, за якими в звiтi про
фiнансовий стан проводиться взаємозалiк, або на якi поширюються умови
генеральної угоди про взаємозалiк чи будь-якої iншої аналогiчної угоди.
Не мав впливу на фiнансову звiтнiсть
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
Не мав впливу на фiнансову звiтнiсть

5.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби представленi наступним чином :
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнше
Незавершене будiвництво Всього
Вартiсть
Залишок на 31.12.11
458,051
378,470
5,343
19,467
151,133
1,012,464
Поступило
13,704
96,184
1,020
3,587
92,281
206,776
Рекласифiкацiя
(1,731)
1,731
Вибуло
(30) (15,888)
(260) (1,849)
(116,269)
(134,296)
Залишок на 31.12.12
471,725
457,035
6,103
22,936
127,145
1,084,944
Поступило
8,755
51,860
578
2,108
35,131
98,432
Рекласифiкацiя
Вибуло
(782) (9,569)
(146) (1,988)
(37,428)
(49,913)
Залишок на 31.12.13
479,698
499,326
6,535
23,056
124,848
1,133,463

Накопичений знос та збитки вiд знецiнення
Залишок на 31.12.11
(42,963)
(116,888)
(174,205)
Амортизацiя за рiк
(24,084)
(41,990)
Вибуло
9
15,591
226
1,847
Залишок на 31.12.12
(67,038)
(143,287)
(225,792)
Амортизацiя за рiк
(8,386)
(54,306)
Вибуло
260
5,595
78
1,917
Залишок на 31.12.13
(75,164)
(191,998)
(284,641)
Чиста вартiсть
Залишок на 31.12.11
Залишок на 31.12.12
859,152
Залишок на 31.12.13

(2,925)

(11,429)

-

(606) (2,580)
17,673
(3,305)
(12,162)

(69,260)

(728) (3,279)
7,850
(3,955)
(13,524)

(66,699)

-

-

415,088
404,687

261,582
313,748

2,418 8,038 151,133
838,259
2,798 10,774
127,145

404,534

307,328

2,580 9,532 124,848

848,822

6.

IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ

Вартiсть
Будинки та споруди
Залишок на 31.12.11
8,950
Поступило
96
Вибуло
Залишок на 31.12.12
9,046
Поступило
34
Вибуло
Залишок на 31.12.13
9,080
Накопичений знос та збитки вiд знецiнення
Залишок на 31.12.11
(602)
Амортизацiя за рiк
(435)
Вибуло
Залишок на 31.12.12
(1,037)
Амортизацiя за рiк
(164)
Вибуло
Залишок на 31.12.13
(1,201)
Чиста вартiсть
Залишок на 31.12.11
Залишок на 31.12.12
Залишок на 31.12.13
7.

8,348
8,009
7,879

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Програмне забезпечення Iнше
Вартiсть
Залишок на 31.12.11
1,771
Поступило
93
4
97
Вибуло
(78) (1)
(79)
Залишок на 31.12.12
1,786
Поступило
7
7
Вибуло
(5)
(5)
Залишок на 31.12.13
1,781 46

Всього
36

1,807

39

1,825

1,827

Накопичений знос
Залишок на 31.12.11
Амортизацiя за рiк
Вибуло
77
Залишок на 31.12.12
Амортизацiя за рiк
Вибуло
Залишок на 31.12.13

(665) (5)
(323) (1)
77
(911) (6)
(280) (15)
(1,191)

(670)
(324)

Чиста вартiсть
Залишок на 31.12.11
Залишок на 31.12.12
Залишок на 31.12.13

1,106 31
875
33
590
25

1,137
908
615

8.

IНВЕСТИЦIЇ

(917)
(295)
(21)

(1,212)

Станом на 31 грудня 2013 року довгостроковi фiнансовi активи, складалися
наступних iнвестицiй:
Назва компанiї

31 грудня 2013

з

31 грудня 2012

ОАО "Оскольський пiдшипниковий завод ХАРП"
ТОВ УКТБ ПП
16
16
59,610
52,743

59,594

52,727

Назва компанiї
Частка у статутному капiталi на 31 грудня 2013, %
Частка у статутному капiталi на 31 грудня 2012, %
ОАО "Оскольський пiдшипниковий завод ХАРП"
90
90
ТОВ УКТБ ПП 9
9
За станом на 31 грудня 2013 року короткостроковi фiнансовi активи, наявнi для
продажу складалися з:
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Векселi зв'язаних осiб 7,659
148
Iншi векселi
2
2
7,661
150
9.
ЗАПАСИ
Запаси складаються з :
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Готова продукцiя 98,786
110,512
Незавершене виробництво 40,360
55,917
Сировина та матерiали
14,571
22,039
Запаснi частини
7,725
8,684
Малоцiннi швидкозношуванi предмети 6,790
6,992
Товари для перепродажу 1,580
2,058
Напiвфабрикати та комплектуючi
10,763
9,546
Iншi матерiали
5,414
6,106
Тара 444
795
Будiвельнi матерiали
385
438
Паливо
660
1,147
187,478
224,234

Керiвництво Компанiї приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi
реалiзацiї виходячи з їх вiкової структури та ознак економiчного, технiчного та
фiзичного зносу.

10.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Пiдшипники 119,613
130,678
Метлом та iншi тмц
12,778
10,481
Заборгованiсть комiсiонера за продану продукцiю 824
Iнше 2,401
2,161
135,616
147,091

представлена наступним чином:

3,771

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Дебiторська заборгованiсть в Гривнях
93,238
51,870
Дебiторська заборгованiсть в Доларах США 9,941
14,874
Дебiторська заборгованiсть в Росiйських рублях 32,116
80,347
Дебiторська заборгованiсть в Євро 321
Резерв сумнiвної заборгованостi
135,616
147,091

11.

ПОДАТКИ ДО ВIДШКОДУВАННЯ
31 грудня 2013
31 грудня 2012

Податок на додану вартiсть
8,759
Податок на прибуток
12,964
21,723
19,891

12.

13,677
6,214

АВАНСИ ВИДАНI

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Товарно-матерiальнi цiнностi 115,381
Послуги
9,400
3,625
Iнше 403
125,184
33,615

31 грудня
Аванси виданi в
Аванси виданi в
Аванси виданi в
Аванси виданi в
125,184

29,990

2013
31 грудня 2012
Гривнi 99,971
10,054
Росiйських рублях 18,996
Євро
6,217
541
Доларах США
2,279
33,615

20,741

13.

IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Аванс за цiннi папери "Оскольський пiдшипниковий завод ХАРП"
8,627
Заборгованiсть за цiннi папери
Претензiї
8,034
8,442
Вiдстрочений податок на додану вартiсть 31,395
8,935
Оренда
3,027
2,835
Необоротнi активи 293
385
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,042
945
Резерв сумнiвних боргiв (954)
(323)
51,464
21,219

-

14.

ПЕРЕДПЛАЧЕНI ВИТРАТИ
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Пiдписка
Страхування 225
1,327
Програмне забезпечення 24
24
Iнше 2
2
251
1,353

15.

ГРОШОВI КОШТИ
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Кошти на рахунках в Гривнi
2,921
3,348
Кошти на рахунках в Росiйських рублях
882
76
Кошти на рахунках в Євро
2
Каса 2
2
Депозит в Гривні(вiдсоткова ставка :19%) 250
Депозит в Євро(вiдсоткова ставка 5.52%) 241
Депозит в Євро(вiдсоткова ставка 5.71%) 401
Депозит в Гривнi (вiдсоткова ставка 11.1%)
1,030
5,085
5,203

-

1,133

16.
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
За станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований номiнальний акцiонерний капiтал,
випущений Компанiєю складається з 60,000,000 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0.25 грн кожна i складає 15,000 тис.грн. Усi дозволенi до випуску акцiї
були повнiстю оплаченi.
Сума статутного капiталу за нацiональними ПСБУ за станом на 31.12.13
Вплив МСБО 29
1,947
Сума статутного капiталу у вiдповiдностi до МСФЗ
16,947

15,000

Розподiл прибутку. У вiдповiдностi до українського законодавства Компанiя
розподiляє прибуток у якостi дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi
складеної за нацiональними правилами бухгалтерського облiку. Розподiл прибутку
здiйснюється на основi даних бухгалтерської звiтностi Компанiї, складеної у
вiдповiдностi до українських правил облiку. У вiдповiдностi до українського
законодавства розподiлу пiдлягає чистий прибуток.
17.
ДОВГОСТРОКОВI КРЕДИТИ
Валюта
% ставка
дата погашення
31 грудня 2013
грудня 2012
Гривня
16.50%
11.08.2015
3,039
7,598
Долар США
Libor+9%
11.08.2015
555
Євро Euribor+10% 23.10.2017
4,245
Долар США
Libor+8.5% 30.10.2014
14,072
Євро Euribor+9% 11.08.2015
11,876
Росiйський рубль 18.01%
22.07.2016
29,478
Доллар США 12.50%
22.11.2015
97,058
125,604
Долар США
Libor+9%
11.08.2015
1,385
Долар США
13%
13.08.2015
101,627
236,002
160,535

IНШI ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Валюта
% ставка
дата погашення
31 грудня 2013
грудня 2012
Долар США
9
02.11.2017
80,961
80,961
Долар США
5
02.11.2017
11,989
Євро 9
02.11.2017
1,005
959
Долар США
05.01.2016
54,447
51,881
Гривня
05.01.2016
7,282
Векселi виданi
Гривня
78,440
88,997
Зобов'язання з фiнансової оренди
Долар США
47,887
68,367
Резерв вiдпусток
8,778
8,299
Євро 23.10.2017
5,001
288,508
306,746

31

18.

31

Iнвестицiйний проект.
Вiдповiдно до українського законодавства та на пiдставi рiшення Ради з питань
спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова (далi Рада), 29 грудня 2001 року було пiдписано договiр про реалiзацiю на пiдприємствi
ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПIДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" iнвестицiйного проекту пiд назвою
"Модернiзацiя пiдприємства з метою створення пiдшипникiв пiдвищеної якостi"
(далi-Проект).
У вiдповiдностi з даним договором пiдприємство бере на себе зобов'язання за
iнвестицiйнi кошти забезпечити реалiзацiю даного проекту, а Рада -створити умови
для його реалiзацiї.
Основними напрямками витрат по Проекту є реконструкцiя споруд та модернiзацiя
iснуючого та придбання нового обладнання з метою пiдвищення якостi продукцiї та
обсягiв її випуску.
Вiдповiдно до договору пiдприємство зобов'язується забезпечити цiльове
використання сировини, матерiалiв, предметiв, устаткування та обладнання, що
ввозяться в Україну для реалiзацiї Проекту та своєчасне надання вiдповiдним
органам звiтiв про їх цiльове використання.
Вказаний вище договiр дiє до 05 сiчня 2016 року.

Зобов'язання з фiнансової оренди
Ефективна процентна ставка по договорам оренди складає 10.5%. Забезпеченням даних
зобов'язань є орендованi активи, якi повертаються орендатору у випадку невиконання
зобов'язань.
Зобов'язання по договорам фiнансової оренди -мiнiмальнi оренднi платежi:
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Протягом року
29,284
32,701

Вiд 1 року до 5 рокiв
57,639
86,923
Майбутнi процентнi платежi по фiнансовiй орендi (17,839)
69,084
84,567

(35,058)

Приведена вартiсть зобов'язань з фiнансової оренди належить до виплати наступним
чином:
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Протягом року
21,197
16,200
Вiд 1 року до 5 рокiв
47,887
68,367
69,084
84,567

19.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИПЛАТ ПРАЦIВНИКАМ

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Зобов'язання з виплат пенсiй 8,022
10,364
Зобов'язання з виплат по колективному договору 639
717
8,661
11,081
Зобов'язання з виплат пенсiй
Компанiя зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснються
Державним Пенсiйним фондом України робiтникам, якi працювали протягом певного
часу в шкiдливих умовах, що визначенi нормативно-правовими актами України, i через
це мають право виходу на пенсiю до настання пенсiйного вiку i на пенсiйне
забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого
нормативно-правовими актами України.
У нижченаведених таблицях приведенi компоненти чистих витрат на пенсiйне
забезпечення, визнаних у звiтi про сукупний прибуток та в звiтi про фiнансове
положення.
2013
2012
Вiдсотковi витрати
1244
870
Вартiсть поточних послуг
1,448
1,850
Визнанi актуарнi збитки (2,013)
1,572
Чистi витрати по пенсiйному забезпеченню 679
4,291

Змiна поточної вартостi пенсiйних зобов'язань приведена нижче:
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.11 7,079
Вiдсотковi витрати
870
Вартiсть поточних послуг
1,850
Виплаченi суми
(1,006)
Актуарнi прибутки
1,572
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.12 10,364
Змiна зобов'язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчилися
31 грудня 2012 подано наступним чином:
Зобов'язання на 31.12.11
7,079
Виплаченi суми
(1,006)
Витрати, визнанi в звiтi про сукупний прибуток 4,291
Зобов'язання на 31.12.12
10,364
Змiна поточної

вартостi пенсiйних зобов'язань приведена нижче:

Поточна вартiсть зобов'язання
Вiдсотковi витрати
Вартiсть поточних послуг
Виплаченi суми
Актуарнi прибутки
Поточна вартiсть зобов'язання

на 31.12.12 10,364
1,244
1,448
(3,021)
(2,013)
на 31.12.13 8,022

Змiна зобов'язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчилися
31 грудня 2013 подано наступним чином:
Зобов'язання на 31.12.12
10,364
Виплаченi суми
(3,021)
Витрати, визнанi в звiтi про сукупний прибуток 679

Зобов'язання на 31.12.13

8,022

Оскiльки в Українi немає достатньо надiйних ринкових даних, керiвництво Компанiї
використовує власнi припущення при розрахунках зобов'язання, що стосується
виплат працiвникам на кожну дату балансу. Фактичнi результати можуть значно
вiдрiзнятися вiд оцiнок зроблених керiвництвом на дату балансу.
Керiвництво використовує ринкову дохiднiсть високоякiсних корпоративних цiнних
паперiв скориговану на ефект рiзницi у строку погашення при визначеннi ставки
дисконтування.
Майбутнє збiльшення заробiтної плати базується на бюджетних та прогнозованих
даних по збiльшенню заробiтної плати.
Нижче вказанi основнi актуарнi припущення, якi були використанi для визначення
зобов'язань по виплатам :
2013
2012
Ставка дисконтування
15%
12%
Майбутнє збiльшення заробiтної плати
10%
10%
Зобов'язання з виплат по колективному договору
Вiдповiдно до колективного договору Компанiя має зобов'язання з виплат
працiвникам, якi мають стаж роботи на пiдприємствi не менше 25 рокiв. Нижче
приведенi компоненти чистих витрат на данi виплати, визнаних в звiтi про сукупний
прибуток та в звiтi про фiнансове положення:
2013
2012
Вiдсотковi витрати
71
Вартiсть поточних послуг
72
Чистi витрати по iншим виплатам

79
79
143

158

Змiна поточної вартостi зобов'язань за 2012 рiк
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.11 776
Вiдсотковi витрати
79
Вартiсть поточних послуг
79
Виплаченi суми
(138)
Актуарнi доходи (79)
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.12 717

приведена нижче:

Змiна поточної вартостi зобов'язань за 2013 рiк приведена нижче:
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.12 717
Вiдсотковi витрати
71
Вартiсть поточних послуг
72
Виплаченi суми
(88)
Актуарнi доходи (133)
Поточна вартiсть зобов'язання на 31.12.13 639
Змiна зобов'язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився
31 грудня 2012, подано наступним чином:
Зобов'язання на 31.12.11
776
Витрати, визнанi в звiтi про сукупний прибуток 79
Виплаченi суми
(138)
Зобов'язання на 31.12.12
717
Змiна зобов'язання, визнаного в звiтi про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився
31 грудня 2013, подано наступним чином:
Зобов'язання на 31.12.12
717
Витрати, визнанi в звiтi про сукупний прибуток 10
Виплаченi суми
(88)
Зобов'язання на 31.12.13
639
Нижче вказанi основнi актуарнi припущення, якi були використанi для визначення
зобов'язань по виплатам :
2013
2012
Ставка дисконтування
15%
12%
Майбутнє збiльшення заробiтної плати
10%
10%
Основнi припущення використанi при визначеннi зобов'язань з iнших виплат
працiвникам є такими ж, як тi, що були використанi при визначеннi зобов'язань з
пенсiйних виплат.
20.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Товарно-матерiальнi цiнностi 41,946
23,142
Капiтальнi iнвестицiї
13,469
3,770
Електро-, теплоенергiя
Оренда
1,260
503

Послуги
9,083
7,668
Iнше 1,953
1,952
67,711
37,035
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Кредиторська заборгованiсть в Гривнi
24,356
Кредиторська заборгованiсть в Доларах США 5,354
Кредиторська заборгованiсть в Росiйських Рублях
Кредиторська заборгованiсть в Євро 36,498
67,711
37,035

21.

20,705
4,633
1,503
2,872

8,825

IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Заборгованiсть по цiнним паперам
11,080
15,110
Поточна заборгованiсть по фiнансовому лiзингу 21,197
Вiдстрочений ПДВ 22,744
7,499
Нарахованi вiдсотки
18,425
9,334
Iнша кредиторська заборгованiсть
1,445
678
74,891
48,821

16,200

22.

АВАНСИ ОТРИМАНI
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Пiдшипники 126,392
21,750
Товарно-матерiальнi цiнностi 23,353
Iнше 4
370
149,749
22,120

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Аванси отриманi в Гривнi
149,475
Аванси отриманi в Доларах США 274
100
149,749
22,120

-

22,020

23.

ПОДАТКИ ДО СПЛАТИ
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Прибутковий податок
2,459
1,074
Iншi податки
498
1,143
2,957
2,217

24.

ВЕКСЕЛI ВИДАНI
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Iншi векселi
Векселi виданi зв'язаним особам
15,763
15,763
4,906

25.

4,906

КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ
Валюта
% ставка
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Долар США
5%
11,990
Гривня
16.50%
4,559
Долар США
Libor+10%
Долар США
Libor +10% 28.02.2014 39,965
39,965
Долар США
8.5% 18.10.2014 15,479
18,052
Долар США
8.8% 18.10.2014 14,072
Долар США
Libor+8.25%
13,677
Долар США
Libor+9%
832
Долар США
11%
30.04.2014 17,984
19,983
Долар США
12.50%
31.12.2014 39,965
34,254
Росiйський рубль 13.81%
31.12.2014 26,947
56,763
Євро Euribor+9%
7,260
Росiйський рубль 18.01%
31.12.2014 17,066
Долар США
Libor+9%
31.12.2014 901
Євро Euribor + 10%
31.12.2014 11,234
Гривня
16.00%
31.12.2014 4,700
188,313
207,335

26.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Витрати по податку на прибуток складаються з наступного:
2013
2012
Витрати з податку на прибуток (10,455)
Вiдстроченi податковi витрати пов'язанi з появою тимчасових рiзниць
(6,756)
14,417
Всього витрати з податку на прибуток
(6,756)
3,962
Нижче подана звiрка умовних та фактичних витрат з податку на прибуток:

2013
2012
Прибуток до оподаткування
(159,579)
(40,467)
Офiцiйна ставка податку на прибуток 19%
21%
Теоретична величина податку на прибуток (30,320)
8,498
Витрати, що (зменшують)/збiльшують оподатковуваний прибуток
23,564
(4,536)
Всього, фактичний податок на прибуток
(6,756)
3,962
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань з метою
складання фiнансової звiтностi та базою для розрахунку податку на прибуток. Нижче
подано податковий ефект змiни тимчасових рiзниць.

31 грудня 2013
Рiзницi визнанi в звiтi про прибутки та збитки 31 грудня
2012
Вiдстроченi податковi активи
Кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов'язання
(1,773)
1,773
Дебiторська заборгованiсть
105
105
Аванси отриманi
Iнше 180
(32) 212
285
(1,805)
2,090
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Аванси виданi
70
(70)
Запаси
(1,078)
824
(1,902)
Довгостроковi зобов'язання
(12,051)
(4,413)
(7,638)
Необоротнi активи (57,607)
(1,430)
(56,177)
Iнше (2)
2
(70,736)
(4,951)
(65,785)
Усього чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (70,451)

(6,756)

(63,695)

31 грудня 2012
Рiзницi визнанi в звiтi про прибутки та збитки 31 грудня
2011
Вiдстроченi податковi активи
Кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов'язання
1,773
(1,277)
3,050
Дебiторська заборгованiсть
105
46
59
Аванси отриманi
(4)
4
Iнше 213
213
2,091
(1,022)
3,113
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Аванси виданi
(70) 850
(920)
Запаси
(1,902)
2,070
(3,972)
Довгостроковi зобов'язання
(7,638)
1,369
(9,007)
Необоротнi активи (56,176)
11,150
(67,326)
Iнше
(65,786)
15,439
(81,225)

Усього чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (63,695)
27.

ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ТОВАРIВ ТА ПОСЛУГ

2013
2012
Пiдшипники 460,673
Матерiали
2,422
Послуги
752
Iнше 463,847

2013
Зовнiшнiй ринок
Внутрiшнiй ринок
463,847
28.

739,204
5,730
817
745,751

2012
165,344
298,503
745,751

270,864
474,887

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ

2013
2012
Сировина й матерiали
199,593
315,274
Витрати на оплату працi 108,693
120,551
Витрати на паливо та електроенергiю
54,183
Амортизацiя 56,159
58,562
Ремонт та технiчне обслуговування 18,774
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
7,594
Послуги
13,967
13,779
Вартiсть покупних товарiв
2,183
5,443
Iнше 6,756
7,788
467,903
647,009
29.

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

2013
2012
Заробiтна плата
25,771
Банкiвськi послуги
5,087
Страхування 255
218
Амортизацiя 3,886
4,604
Податки
5,326
5,458
Матерiали
1333
979
Паливо та електроенергiя
1,197
Консультацiйнi послуги 4,890
Ремонти та технiчне обслуговування
Пошта та зв'язок 339
467
Сертифiкацiя
1536
269
Командировочнi витрати 80
Навчання
67
369
Комунальнi послуги
212
Iнше 2,401
8,013
54,537
58,919

30.

14,417

25,652
6,064

2,382
3,427
2157

90
182

ВИТРАТИ НА ЗБУТ
2013
2012
Комiсiйнi
350
1,582
Заробiтна плата
1,510
1,655
Упаковка
581
717
Транспортнi послуги
3,035
1,666
Страхування 4,244
6,396
Iнше 1,372
4,773
11,092
16,789
31.
ФIНАНСОВI ВИТРАТИ, НЕТО

745

73,396
41,931
10,285

(78,112)

2013
2012
Вiдсотковi витрати по кредитам банкiв
(44,977)
Вiдсотковi витрати по iншим позикам (8,034)
Вiдсотковi витрати по фiнансовому лiзингу (6,187)
Ефект дисконтування
(1,760)
(9,506)
Iнше
(123)
(60,958)
(44,499)

32.

(21,033)
(6,737)
(7,100)

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ

2013
2012
Дохiд вiд реалiзацiї поточних активiв
29,869
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 8,802
5,733
Доход вiд оренди 1,580
2,586
Дохiд вiд курсової рiзницi
6,312
21,371
Iншi операцiйнi доходи 897
2,058
47,460
82,611

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
2013
2012
Собiвартiсть реалiзацiї поточних активiв (28,164)
Собiварстiсть реалiзацiї валюти
(7,822)
(97)
Резерв сумнiвної заборгованостi
(659)
(277)
Збиток вiд курсової рiзницi
(10,855)
(19,353)
Знецiнення запасiв
(3,835)
(1,391)
Дослiдження та розробки (1,460)
(1,476)
Соцiальнi вiдрахування (637)
(1,327)
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Лiкарнянi
(2,613)
(1,699)
Штрафи
(2,211)
(2,373)
Понаднормативний брак
(12,235)
(11,673)
Пiльговi пенсiї
(2,292)
Соцiальна сфера
(1,900)
(2,447)
Амортизацiя переданих в оренду ОЗ
Податки
(1,406)
(2,641)
Iншi операцiйнi доходи/(витрати)
(4,394)
(6,781)
(78,191)
(98,228)

50,863

33.

34.

IНШI ДОХОДИ

2013
2012
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
Дохiд вiд курсової рiзницi
17,439
Iншi доходи/(витрати)
2,821
2,927
20,279
42,528
35.

(44,401)

19
8,159

31,442

IНШI ВИТРАТИ

2013
2012
Чистий дохiд/(збиток) вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй Збиток вiд курсової рiзницi
(13,822)
(10,314)
Iнше (4,661)
(5,068)
(18,483)
(47,407)

(32,025)

36.
ОПЕРАЦIЇ ЗI ЗВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює
органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного
контролю.
Зв'язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв'язаними
сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж
незв'язаними сторонами.

Сальдо по розрахунках iз зв'язаними сторонами, а також вплив на фiнансовi
результати представленi нижче.
Сальдо по розрахункам з асоцiйованими компанiями
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Iнша дебiторська заборгованiсть
8,627

-

Сальдо по розрахункам з iншими зв'язаними сторонами:
31 грудня 2013
31 грудня 2012
Аванси виданi
104,625
36,499
Аванси отриманi
149,471
6,956
Векселi виданi
78,440
88,997
Короткостроковi iнвестицiї
7,659
148
Iнша дебiторська заборгованiсть
18,980
Iнша кредиторська заборгованiсть
11,080
Iншi довгостроковi зобов'язання
148,402
Торгова дебiторська заборгованiсть 89,470
Торгова кредиторська заборгованiсть 4,537
Короткостроковi кредити 11,990

8,697
12,235
123,727
36,366
14,760

2013
2012
Виручка вiд основної дiяльностi
298,415
Чистий дохiд вiд реалiзацiї тмц та основних засобiв
Дохiд вiд iнших послуг 1,580
1,958
Фiнансовi витрати 8,028
6,737

485,827
721

Закупки у зв'язаних сторiн представлено нижче:
2013
2012
Основнi засоби
12,550
9,813
Запаси
75,891
202,590
Послуги
7,431
106,687
Виплата винагороди ключовому управлiнському персоналу
Винагорода основному керiвництву включена в склад адмiнiстративних витрат в
звiтi про сукупний прибуток складає 864 тис.грн. за 2012 рiк. Кiлькiсть ключових
керiвникiв, яким було наданi компенсацiйнi виплати за 2012 рiк склала 8 осiб.
Винагорода основному керiвництву включена в склад адмiнiстративних витрат в
звiтi про сукупний прибуток складає 998 тис.грн. за 2013 рiк. Кiлькiсть ключових
керiвникiв, яким було наданi компенсацiйнi виплати за 2013 рiк склала 9 осiб.

37.

АКТИВИ У ЗАСТАВI
31 грудня 2013
Основнi засоби
483,924
Майновi права
90,000
Запаси
83,233

31 грудня 2012
345,369
90,000
115,420

38.
УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВIДНОСЯТЬСЯ ДО МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Судовi спори
Компанiя час вiд часу приймала i продовжує приймати участь в судових розглядах i
спорах, жоден з яких, як окремо, так i в сукупностi з iншими, не спричинив
iстотної негативної дiї на Компанiю.
Податкова система
Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступнi ставки податку
на прибуток:
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21 %;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %;
з 1 сiчня 2014 року - 18 %.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань Компанiя
використовувала ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод

сторнування тимчасових рiзниць, що привели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених
податкових активiв та зобов'язань
39.
ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Основними цiлями полiтики по управлiнню капiталом Компанiї є покращення
коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi та лiквiдностi, покращення структури
кредиторської заборгованостi та зменшення вартостi капiталу.
Основними засобами управлiння структурою капiталу є максимiзацiя прибутку,
управлiння iнвестицiйною програмою, управлiння велiчиною позикового капiталу,
використання рiзних класiв позикових коштiв.
Компанiя управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних
умов. З метою збереження або змiни структури капiталу Компанiя може регулювати
розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам або випускати новi акцiї.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, не було внесено змiн в цiлi, полiтику i
процедури управлiння капiталом.
Компанiя здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля,
який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу i чистої
заборгованостi.
Компанiя не має

зовнiшнiх вимог

до дотримання розмiру капiталу.

31 грудня 2013
31 грудня 2012
Всього позиковi кошти
607,610
525,439
Кредиторська заборгованiсть
67,711
37,035
Векселi виданi
78,440
93,903
За вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв
-5,085
Чиста сума боргу 748,676
651,174
Всього власний капiтал 329,129
493,319
Всього капiтал
1,077,805
1,144,493
Cпiввiдношення власних та позикових засобiв
69.46%

-5,203

56.90%

40.
ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Кредитний ризик
Кожен клас фiнансових активiв, представлений в звiтi про фiнансове положення
Компанiї до певної мiри схильний до кредитного ризику. Керiвництво розвиває i
вводить полiтики i процедури, якi мiнiмiзують впливи негативних подiй, викликаних
реалiзацiєю ризикiв на фiнансове положення Компанiї.
Фiнансовi iнструменти, якi мають кредитний ризик, - це в основному дебiторська
заборгованiсть з основної дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. Кредитний
ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслiдок розмiру клiєнтської бази
Компанiї i безперервними процедурами монiторингу кредитоспроможностi клiєнтiв i
iнших дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть Компанiї представлена дебiторською заборгованiстю
державних пiдприємств, комерцiйних органiзацiй i приватних осiб, при цьому кожна з
груп дебiторiв має кредитний ризик. Збiр дебiторської заборгованостi вiд уряду в
основному залежить вiд полiтичних i економiчних чинникiв i не завжди пiддається
контролю з боку Компанiї.
Проте, керiвництво робить всi можливi заходи, щоб мiнiмiзувати ризик неповернення
дебiторської заборгованостi вiд цiєї категорiї дебiторiв. Зокрема
кредитоспроможнiсть таких дебiторiв оцiнюється на основi фiнансових показникiв.
Керiвництво вважає, що на 31 грудня 2013 року у Компанiї немає значних
незабезпечених збиткiв по основнiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Щоб
понизити ризик неповернення дебiторської заборгованостi вiд комерцiйних
органiзацiй i приватних осiб, Компанiя проводить низку процедур. Кредитний ризик
визначається як сума вiрогiдностi подiй, що негативно впливають на здатнiсть
клiєнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг виставляється клiєнтовi на
первиннiй стадiї спiвпрацi i потiм вiн перiодично переоцiнюється на пiдставi
кредитної iсторiї. Як частка полiтики управлiння кредитним ризиком, Компанiя
органiзовує превентивнi процедури, якими є, але не обмежуються, авансовi платежi,
вимоги надання застави банкiвськi гарантiї i гарантiї третiх осiб. Для збору
простроченої дебiторської заборгованостi Компанiя використовує безлiч юридичних
заходiв вiд припинення послуг поставки товарiв до передачi справ до судiв.
Компанiя розмiщує надлишки наявних грошових коштiв в декiлькох банках i вкладає
грошовi кошти у векселi, при цьому обидва вкладення грошових коштiв схильнi до

кредитного ризику. Управляючи кредитним ризиком, пов'язаним з вкладеннями наявних
грошових коштiв в банки керiвництво Компанiї проводить процедури перiодичної
оцiнки кредитоспроможностi банкiв.
Сприянню такiй оцiнцi, мають депозити якi в основному розмiщуються в банках, де
Компанiя має поточнi розрахунковi рахунки i легко може мониторити дiяльнiсть
банку.
Максимальна схильнiсть до кредитного ризику обмежена чистою балансовою вартiстю
вiдповiдного фiнансового активу.
Сума залишкiв торгової дебiторської заборгованостi вiд зв'язаних сторiн за станом
на 31 грудня 2013 року складає 91,147 тис.грн. Керiвництво вважає, що сума, яка
пiдлягає отриманню вiд зв'язаних сторiн не являє собою суттєвого кредитного
ризику.
Компанiя створює резерв сумнiвних боргiв по знецiненим фiнансовим активам (строк
виконання яких вже наступив, але їх виконання малоймовiрно). Хоча темпи погашення
дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних факторiв, керiвництво
Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервiв пiд
зниження дебiторської заборгованостi.

Рух резерву сумнiвних боргiв подано нижче:
Iнша
Залишок на
Нараховано
Залишок на
Нараховано
Залишок на

дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2011 року
(275)
в звiтi про сукупний прибуток
31 грудня 2012 року
(324)
в звiтi про сукупний прибуток
31 грудня 2013 року
(954)

Всього
(275)
(49) (49)
(324)
(630) (630)
(954)

Ризик змiни вiдсоткової ставки
Процентнi ставки по борговому фiнансуванню пiдприємств Компанiї є переважно
фiксованими або плаваючими з фiксованою надбавкою до ставок LIBOR протягом строку
дiї кожного договору. Змiни процентних ставок впливають на кредити через змiни
майбутнiх грошових потокiв . Полiтика Компанiї не передбачає конкретного
спiввiдношення мiж активами i зобов'язаннями з фiксованою i змiнною ставками.
Проте, при ухваленнi рiшень про новi запозичення або iнвестицiї менеджмент
використовує власнi думки про те, яка iз ставок буде доцiльною для Компанiї
протягом перiоду до погашення.
Фiнансовi iнструменти з плаваючою процентною ставкою складали:
31.12.2013
31.12.2012
Фiнансовi зобов'язання 75,217
75,217
65,767

65,767

Анализ чуттєвостi для фiнансових iнструментiв з плаваючою процентною ставкою
Змiна процентної ставки на 100 базисних пунктiв на 31.12.13 року збiльшило/
(зменшило) б прибуток або збитки i капiтал на суми, приведенi нижче:

Збiльшення на 100 базисних пунктiв
Фiнансовi зобов'язання 752
(752)
Вплив на грошовi потоки 752
(752 )

Зменшення на 100 базисних пунктiв

Змiна процентної ставки на 100 базисних пунктiв на 31.12.12 року збiльшило/
(зменшило) б прибуток або збитки i капiтал на суми, приведенi нижче:
Збiльшення на 100 базисних пунктiв
Фiнансовi зобов'язання (658)
658
Вплив на грошовi потоки (658)
658

Зменшення на 100 базисних пунктiв

Даний аналiз грунтується на припущеннi, що всi змiннi, особливо
змiнюються.

валютний курс, не

Валютний ризик
Валютний ризик виникає, якщо майбутнi комерцiйнi операцiї та визнанi активи або
зобов'язання вираженi в валютi, що вiдрiзняється вiд функцiональної валюти
Компанiї i змiна обмiнного курсу може мати негативний вплив на грошовi потоки
Компанiї. Компанiя не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по
вiдношенню до своєї функцiональної валюти.
Анализ чуттєвостi
Валютна позицiя Компанiї є наступною:

Станом на 31.12.12
Росiйськi рублi
Долари США Євро
Фiнансовi активи в валютi
Грошовi кошти
76
644
Торгова дебiторська заборгованiсть 80,347
14,874
Всього активи
80,423
14,874
644
Фiнансовi зобов'язання в валютi
Росiйськi рублi
Долари США
Довгостроковi зобов'язання
(343,231)
(11,876)
Короткостроковi зобов'язання (56,763)
(138,753)
(7,259)
Кредиторська заборгованiсть
(8,825)
(4,633)
(2,872)
Всього Зобов'язання
(65,588)
(486,617)
(22,007)
Чистий залишок
15,892
(471,667)
(21,363)

Євро

Станом на 31.12.13
Росiйськi рублi
Долари США Євро
Фiнансовi активи в валютi
Грошовi кошти
1,132 Торгова дебiторська заборгованiсть 32,116
9,941 321
Всього активи
33,248
9,941 321
Фiнансовi зобов'язання в валютi
Росiйськi рублi
Долари США
Довгостроковi зобов'язання
(29,478)
(280,353)
Короткостроковi зобов'язання (18,271)
(130,366)
(699)
Кредиторська заборгованiсть
(1,503)
(5,354)
(36,498)
Всього Зобов'язання
(49,252)
(416,073)
(37,197)
Чистий залишок
(16,004)
(406,132)
(36,876)

Євро

Змiцнення наступних валют на 10 вiдсоткiв щодо функцiональної валюти збiльшило/
(зменшило) б прибуток або збитки i капiтал на суми, приведенi нижче. Даний аналiз
грунтується на припущеннi, що всi змiннi, особливо ставки, не змiнюються.

Схильнiсть до валютного ризику станом на 31.12.12
Активи
Пасиви
Всього
Долар США
1,487
(48,662)
(47,174)
Росiйський рубль 8,042
(6,559)
1,484
Євро 64
(2,845)
(2,780)
Чистий ефект впливу на прибуток
9,594
(58,065)
(48,471)
Змiцнення наступних валют на вiдсотки представленi нижче щодо функцiональної
валюти збiльшило/ (зменшило) б прибуток або збитки i капiтал на суми, приведенi
нижче. Даний аналiз грунтується на припущеннi, що всi змiннi, особливо ставки, не
змiнюються.

Долар США
47%
45%

Евро
38%

Росiйський рубль

Схильнiсть до валютного ризику станом на 31.12.13
Активи
Пасиви
Всього
Долар США
4,971
(208,037)
(203,066)
Росiйський рубль 13,299
(19,701)
(6,402)
Євро 161
(18,598)
(18,438)
Чистий ефект впливу на прибуток
18,430
(246,336)
(227,906)

Ризик лiквiдностi
Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Компанiя не зможе сплатити по зобов'язанням
при настаннi термiну їх погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i
контроль за лiквiднiстю. Компанiя використовує процедуру пiдготовки бюджету i
прогнозування руху грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Компанiї необхiдних
коштiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв
грошових коштiв приймаються вирiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi
фiнансування, коли це потрiбно. Проведення полiтики управлiння кредитним ризиком
дає Компанiї досить грошових коштiв на погашення її зобов'язань в строк.
Нижче представлений аналiз по термiнах погашення фiнансових зобов'язань в розрiзi
потокiв грошових коштiв:

На 31 грудня 2013 року Менше 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Кредиторська заборгованiсть
67,711
Iнша кредиторська заборгованiсть
91,962
Векселi виданi
15,763
Короткостроковi кредити 188,313
Довгостроковi векселi
113,364
12,370
Довгостроковi кредити
236,002
Зобов'язання з фiнансової оренди
21,197
47,887
Iншi довгостроковi позики
140,409
Усього
384,946
537,662
12,370

Бiльше 5 рокiв

На 31 грудня 2012 року Менше 1 року
Вiд 1 року до 5 рокiв
Кредиторська заборгованiсть
37,035
Iнша кредиторська заборгованiсть
60,152
Векселi виданi
4,906 Короткостроковi кредити 207,335
Довгостроковi векселi
121,414
15,320
Довгостроковi кредити
160,535
Зобов'язання з фiнансової оренди
16,200
68,367
Iншi довгостроковi позики
141,083
Всього
325,628
491,399
15,320

Бiльше 5 рокiв

41.

ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

У 2014 роцi компанiя отримала кредит вiд банка Надра в сумi 25,007 тис.грн.

Спочатку 2014 року полiтична криза в Українi супроводжувалася економiчною кризою
ознаками якої є високий рiвень державної заборгованостi, погiршенням дiлової
активностi та лiквiдностi банкiвської системи та рiзкими коливаннями валютного
курсу. В деяких регiонах ситуацiя погiршена озброєними конфлiктами. Подальший
розвиток ситуацiї залежить вiд заходiв якi будуть прийнятi урядом та домовленостей
з мiжнародними органiзацiями та зарубiжними партнерами.

1.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують
фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства

Показники
Орiєнтовне позитивне значення показника
Станом на 31.12.2013

Станом на 31.12.2012

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0 збiльшення
0,25 - 0,5
0,016 0,025
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними
коштами
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
> 1
1,33 1,03
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього
використає всi оборотнi активи
1,0 - 2,0
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) > 0,5
0,36 0,23
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
< 1
1,78 3,41
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0
-0.03
-0.11
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати
свої поточнi зобов'язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане
значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi не зможе
миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов'язання можуть
бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те,
що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1.03 гривнi
поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з
усiма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних
засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд
позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел.
Товариству є залежним вiд позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних
коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Пiдприємство
залежить вiд залучених коштiв..
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть
використання активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку
заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про
те, що на кiнець року Товариство з однiєї гривнi активiв одержувало 0,11 гривнень
збитку.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"
20197074
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4
2868
23.04.2002
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АКЦІОНЕРАМ АТ "ХАРП" ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Ми провели аудит фінансової звітності АТ "ХАРП" (далі - "Товариство"), (код ЄДРПОУ
05808853; місцезнаходження: юридична та фактична адреса: 61089, Харківська обл, м.
Харків, просп. Фрунзе, 3, дата державної реєстрації 07.09.1994), що додається, яка
складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року, та відповідних звітів про
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який
закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової
політики та інших приміток до фінансової звітності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і об'єктивне
подання даної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними і дають
нам підстави для висловлення аудиторської думки.
ПИТАННЯ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИСНОВОК
В даній фінансовій звітності станом на 31 грудня 2013 року незважаючи на
індикатори знецінення активів не було проведено тест на знецінення згідно положень
МСБО 36 "Знецінення активів", що на нашу думку не відповідає міжнародним
стандартам фінансової звітності. Ми не отримали достатніх доказів того, що
вартість основних засобів відображена в фінансовій звітності відповідає їх
справедливій вартості. Відповідно у нас не було можливості визначити необхідність
коригування вартості основних засобів, нерозподіленого прибутку та інших витрат за
2013 рік.
УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК

На нашу думку, за виключеннім впливу питань, вказаних в попередніх параграфах,
фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Компанії станом на 31 грудня 2013 року, її фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
ПИТАННЯ, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИСНОВОК
Ми звертаємо вашу увагу на примітку 39. Внаслідок політичної та економічної кризи
в країні погіршена ділова активність внаслідок чого існує невизначеність щодо
подальших умов ведення бізнесу.
Не змінюючи нашу думку, ми звертаємо Вашу увагу на те, що фінансова звітність
Товариства складена у форматі, який був затверджений Наказом Міністерства фінансів
України №73 від 07.02.2013 року, який базується на принципах Міжнародних
стандартів фінансової звітності, але має певний перелік особливостей у частині
обов'язкового змісту та формату звітності, який не може бути відкоригований з
урахуванням особливостей господарської діяльності суб'єкта господарювання, а саме:
фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей, які мають бути
заповнені усіма компаніями, які формують звітність. Наша думка не модифікована
щодо цього питання.
.
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до "Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360.
1.
На нашу думку, вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013
року в сумі 329,129 тис.грн. такою, що відповідає вимогам чинного законодавства.
2.
На нашу думку, інформація, що розкривається Товариством та подається до
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою
звітністю станом на 31 грудня 2013 року, не містить суттєвих невідповідностей.
3.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, щодо
виконання Товариством значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2013
року, було здійснено відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих
аспектах, наведено достовірно.
4.
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку
стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту
та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки
щодо відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного
законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б
змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо
відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства.
5.
Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели
ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової
звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно,
ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують
розкриття в даному аудиторському висновку.
6.
Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою
відповідальністю "БДО", ідентифікаційний код 20197074, зареєстроване 25 листопада
1997 року виконавчим комітетом Кіровської районної Ради м. Дніпропетровська,
розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру
1 224 120 0000 007223, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01
№ 054327.
Адреса: вул. Сєрова, буд. 4, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44. Свідоцтво
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2868 від 23.04.2002
року.
Договір на надання аудиторських послуг №200/06А від 04 грудня 2012 р.
Термін проведення аудиту з 08.02.2013 р. по 10.04.2013 р.
Київ, Україна

Балченко С. О.
Директор ТОВ "БДО"
Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 27 листопада 2003 року, рішення АПУ
№286/2. Подовжено термін дії до 04 січня 2019 року.

